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زاغآ شیپ 

كربت نانآ  مان  زا  نامز ، هک  دنا  تیادـه  تفرعم و  رون و  تخرد  ياه  هخاش  نیعمجا -  مهیلع  هّللا  تاولـص  نیموصعم -  تارـضح 
رطع زا  تساجرباپ و  ناشدوجو  نمی  هب  نیمز  دیوج و  یم 

! راشرس ناشروضح 

! شنیرفآ تفگش  ياه  هناهب  دننامیا و  تلیضف و  شناد و  هدننارتسگ ي  نامیا ، قشع و  ياه  هراصع  نیا  نادرم ، گرزب  نیا 

ياه هشیدـنا  اه و  بلق  زیمآ  قوش  شپت  دـنا و  تقیقح  ياه  لگ  نیا  يزیگناروش  ناگتفیـش  اـم ، ياـه  لد  ياـه  هناورپ  ناـمگ ، یب 
، نانآ تلیضف  ضیفرپ و  یباتفآ و  تحاس  هب  یبایهار  يارب  ، ام

.تسا موادم  هدنیازف و 

اضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  نام ، تمعن  یلو  يالاو  تحاس  هب  تدارا  قشع و  راهظا  يارب  ار  کچوک  رتفد  نیا  يا  هزیگنا  نینچ 
.تسا هدروآ  دیدپ  ءانثلاو -  هیحتلا  فالآ  هیلع  - 

یمالس اب  هاگ  نآ  سپ  .تسا  هدمآ  ملق  نابز  رب  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  هاگشیپ  هب  يا  هناقـشاع  ياه  منرت  همان ، تدارا  نیا  زاغآ  رد 
.تسا هدش  نایب  نازیزع  نیا  يارب  دنچ  ییاه  هتکن  هدمآ و  نایم  هب  نام ، يالوم  ناریاز  نامداخ و  زا  نخس  بدا ، اب  هتخیمآ 

مارتحا تدارا و  بدا و  هیارا ي  يارب  يدنـس  تسه  هچره  اّما  تسایرد ؛ ربارب  رد  يا  هرطق  اهنت  تسه ، هچ  نآ  هک  تسادـیپ  هتفگاـن 
! تسالو دیشروخ  نیمتشه  تحاس  هب  ام ؛

! داب هتسجخ  ِقیفوت  نیا  رطاخ  هب  زاین ؛ یب  ترضح  هاگرد  هب  ساپس  هژیو ي  ، مه زاغآ  شیپ  نیا  رخآ  مالک 

يوضر سدقم  دهشم 

1384 زییاپ

یمیعن داوج 
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یبدا رثن  لّوا : شخب 

هراشا
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دیشروخ همشچ ي  لیخد 

مه زاب  ملد  كدوک  راگنا  هدـش ! اپرب  ییاـغوغ  زورما  مناور  هچوک ي  رد  ...دـیآ  یم  يا  هنادـنم  قوش  شپت  يادـص  مناـج  يوس  زا 
مناج لد و  ياه  تسد  .تسا  هتفرگ  ار  وت  رادید  هناهب ي 

كانباتش و لد ، ناج و  .ما  ییانشور  ییاهر و  یهار  هتخانـشان ، اپ  زا  رـس...وت  يوس  هب  ور  .متفا  یم  هار  هب  مراشف و  یم  تسد  رد  ار 
رارق و یب  زین  اـّما  نم  دوـش ! یم  هدیـشک  وا  لاـبند  هب  ردـپ و  تسد  رد  تسد  هک  ما  هدـننام  ار  یکدوـک  نـم  دـنا و  هـناور  هدز  قوذ 

...مراد ار  وت  ندید  ياوه  مدنموزرآ و 

! دشاپ یم  رون  نامسآ  رب  هدیمد و  نیمز  زا  هک  دوش  یم  هریخ  يدیشروخ  هب  منامشچ  هچیرد ي  دعب ، یکدنا 

! باتفآ رب  مالس  تمظع ، رب  مالس  - 

جوف و جوف  نارتوبک ، .منک  یم  هراظن  حوضو  هب  ار  ناقاتشم  نادنم و  قوذ  همه ي  ياه  ندز  لاب  کنیا  مه  وت ، يارـس  نحـص و  رد 
یم راید ، نیا  يرتشگنا  رب  دنام  یم  ینیگن  هب  هک  وت  دـبنگ  زارفرب  دـننک و  یم  قشع  ِزاورپ  دـننیچ و  یمرب  تبحم  هناد ي  کت ، کت 

وت سدقم  ناتسآ  كاخ  رب  كربت  هب  دورف ، ره  اب  دنرب و  یم  دوخ  اب  زین  ارم  لد  ..دنخرچ و  یم  دنخرچ و 

.دنیاس یم 

مـشچ رد  مشچ  کـنیا  ییوگ  ...درب  یم  توکلم  هب  ارم  شاؤلـألت  هک  تسا  هدـش  هدرتـسگ  وت  يارـس  نحـص و  رد  تفگـش  یباـتفآ 
.دنا هتخیوآ  وت  ناماد  هب  رون ، زا  یتأیه  رد  هک  ما  هتخود  دنوادخ  ناگتشرف 

زین ملد  رتوبک  .دیوج  یم  ار  وت  هناقشاع  دبوک و  یم  رس  راوید ، رد و  رب  مهاگن ، هدنرپ ي 
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اـضف رد  زین  میاـه  تسد  درپ ! یم  دـالوف  هرجنپ ي  يوس  هب  دوش و  یم  هدـنک  ياـج ، زا  اـه -  بلق  یماـمت  اـب  تهج  مه  وس و  مه  - 
، دنبات یمنرب  ار  زیچ  چیه  دنا و  هتسب  لیخد  نونکا  ما  هدید  لد و  تسد و  .دنور  یم  ورف  قشع  زا  يا  هکبش  رد  دنزادنا و  یم  گنچ 

يا ار ، وت  هاگن  زج 

...الوم
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! زبس میسن 

ِروانهپ ناتسلگ  يوضر ، سدقم  هناتـسآ ي  رب  مالـس  نامیا ! هسامح ي  هوکـش و  رب  مالـس  ینـشور ! رون و  رب  مالـس  باتفآ ! رب  مالس 
.ناریا تیالو  هطخ ي 

، کیدزن رود و  زا  زین  ام  دشک ، یم  وت  نیرز  دبنگ  رب  كربت  هب  هاگپ  ره  رد  ار  شتسد  میسن ، هک  نانچمه  اضرلا ! یـسوم  نب  یلع  ای 
یم شرف  وت ، نارئاز  ياپ  ریز  هتـسویپ  ار  ناماهلد  .میخرچ  یم  تدوجو  عمـش  درگ  هناورپ  اـم ، .تسوت  يوس  هب  ناـم  هراـشا  تشگنا 

ایر یب  .مینک 

.میراد یم  هضرع  تهاگشیپ  هب  نآ ، يادیوس  زا  ار  شیوخ  لد  ياه  هتـساوخ  مینک و  یم  زاین  زار و  میناوخ و  یم  اعد  صالخا  اب  و 
هچ نآ  دنوادخ ، نذا  هب  یناوت  یم  وت  هک  میراد  داقتعا  ام 

.يزاس اّیهم  نامیارب  تسا ، نآ  رد  ام ، حالص  میهاوخ و  یم  هک  ار 

ار نامزاین  ياه  تسد  امرف و  اطع  یگدنلاب  يزبس و  تراشب  ار  نامناج  ياه  هناوج  خـیرات ! يابیز  مسبت  يا  نیمتـشه ! دیـشروخ  يا 
.نادرگمرب دیماان  شیوخ ، سدقم  ناتسآ  زا  دنراشف ، یم  شوغآ  رد  ار  وت  كاپ  حیرض  هناقاتشم  هک 

تمحر و تکرب  دراد ، دوجو  ناهج  رد  ناراـب  راـهب و  داـب و  اـت  شاـب و  اریذـپ  دوخ  نارادتـسود  عمج  رد  ار  اـم  جـجحلا ! نماـث  يا 
! امرفن غیرد  ام  زا  ار  تهاگن 
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تیاده ِراس  هیاس 

ياه لد  همه ، .دندوب  هدیشک  فص  همه  یتیدبا ! نامیا و  هچ  یقشع ! هچ  یهوکـش ؛ هچ  یتفگـش ! ياه  هظحل  هچ  دوب ! ابیز  ردق  هچ 
!؟ دنشابن ارچ  .دندوب و  كربتم  يا  همقل  يایوج  همه  .دندوب  هتفرگ  تسد  يور  ار  ناش  قاتشم 

ره دیـشروخ  یتقو  دنوش ، یم  تناتـسد  فطل  هدنهانپ ي  ناوهآ ؛ یتقو  دنوش ، یمن  رود  تمیرح  زا  وت  مان  تکرب  هب  نارتوبک  یتقو 
هب رود ، کـیدزن و  ياـه  هلـصاف  زا  و  دـنریگن ، فاوط  هب  ار  وت  تنارئاز  قاتـشم  ياـه  لد  ارچ  دـنک ، یم  مالـس  وـت  دـبنگ  رب  دادـماب 

!؟ دنیاین وت  ّتبحم  ینامهیم 

تکرب و افـش و  هوکـش و  قوش و  ِبلاط  وت ؛ هناخ ي  ْناـمهم  رد  هک  ییاـه  تسد  اـه و  هرهچ  رد  ار  قاـیتشا  یماـمت  زور ، نآ  نم  و 
.تسا نیرفآ  هرطاخ  ردق  هچ  قشع  دراد و  یهوکش  هچ  نامیا  هک  مدید  و  مدید ! دندوب ، يداش 

وت اب  دنروآ و  وت  هاگراب  رضحم و  هب  ار  ناشناج  دنبای و  ناوت  ات  دندیبلط  یم  یکربتم  ماعط  زور  نآ  هدمآرب ، بلط  هب  ياه  تسد  نآ 
.دننک اوجن 

تیادـه تبحم و  تمعن و  راس  هیاس  ریذـپب و  ار  شیوخ  نارئاز  همه ي  ترایز  تساونیب ، ِقاّشع  ّجـح  وت ، تراـیز  ادـخ ! تّجح  يا 
.اضرلا یسوم  نب  یلع  ای  رادم ، غیرد  تیالو ، نادناخ  ناگتفیش  ام  ِرس  زا  ار  دوخ 
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اه هدید  يایتوت 

زا هک  تسوت  ِكاپ  يامیس  تبالص  نیا  مرگن ، یم  رهم  نامسآ  رب  تقادص  اب  هک  یماگنه  و  قشع ! یمامت  زا  میآ  یم  وت  رابغ  زا  نم 
! دباتب وت  تماق  رب  هک  دراد  مرش  باتفآ ، .دشاب و  ناگتشرف  يایتوت  هک  تسین  بیرغ  رابغ ، نیا  دبات و  یم  نامسآ  يوسارف  هب  نیمز 

متـسه وت  هار  رابغ  دوخ  نم ، و  دروآ ! تسد  هب  ار  یگنادواج  طیارـش  وت ، طرـش  هب  نامیا  دیلاب و  قشع  يدش ، هداز  وت  هک  نامز  نآ 
هب كّربت  هب  ار  وت  ناتسآ  درگ  و  میسن ! نیمتشه  يا 

! تسا نامیا  مدنچ  هبتر ي  قشع ، هک  مناد  یم  قوش و  زا  مهن  یم  هدید 

لد و ياه  هراپ  اب  دیـشروخ ؛ یبوررابغ  یتقو  رادـید ، یبآ  ياـه  هظحل  رد  اـهنت  تسا و  راوشد  وت  رجه  هک  مناوخن  ماـن  هب  ار  وت  ارچ 
نتفکش و ِینامداش  زا  دنک ، یم  راشرس  ار  حور  هدید ؛

.منز یم  قوذ  دالیم ،

! میآ یم  ایرد  ندید  هب  هدایپ  لد ، ياپ  اب  هرامه  نم  رای ! يا 

! رادید هنامداش ي  ياه  هظحل  ِنشور  نابل  رب  تسا  خرس  لگ  نیرت  هرامه  تبحم ، توارط 

ص:15
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تایح ِتابن  رون و  لقُن 

درگ هک  یماگنه  ای  دراشف و  یم  مه  رد  ار  تدوجو  زومرم ، یتوخر  ای  ینک ، یم  تلاسک  ساسحا  شیوخ  نت  ناـج و  رد  هک  یتقو 
ینک یم  هدارا  هک  ینامز  ییادزب ، شیوخ  نت  زا  ار  یگدولآ  باوخ  يراددـصق  هک  یتقو  دنیـشن ، یم  تا  هرهچ  سابل و  رب  كاخ  و 
لالز اب  ار  تلد  يور  تسد و  ینک و  یم  ُرپ  ار  تیاه  تشم  يور و  یم  بآ  يوس  هب  هناقاتـشم  یـشاب ، لاحرـس  هدـنز و  طاشن و  اـب 

، دشاب هتسشن  تناج  ناماد  رب  يرابغ  رگا  لاح  .دَرَوآ  ناغمرا  هب  رطاخ  يدنسرخ  تیارب  مسج ، یگزیکاپ  نیا  ات  یهد  یم  افـص  بآ ،
ًالصا ای  دنک ، ادیپ  ینیرفآزاب  يزاسون و  هب  زاین  تا  هشیدنا  دشاب ، هتشاد  یگدولآ  مغ  ساسحا  تلد  دنک ، يرارق  یب  تحور 

؟ ینک یم  هچ  یهدب ، الج  ار  تناج  نت و  یمامت  ینک و  راشرس  اه  یکاپ  رطع  زا  ار  تناور  یهاوخب  رگا 

متـشه تشهب  لخدم  رد  هاگ  نآ  سپ  .مور  یم  شیپ  ناناج  يوک  ات  راو  میـسن  مریگ و  یم  ار  محور  تسد  مشاب ، وت  ياج  رگا  نم 
ار مزاین  ناکدوک  منک و  یم  شناتسآ  هیده ي  ار  ملد  مسبت  .مهد  یم  زاورپ  شنیرز  دبنگ  يادنلب  ات  ار  مهاگن  نارتوبک  متسیا و  یم 

شیپ دیشروخ  شهاوخ  تمـس  هب  ار  ما  هفطاع  ياه  تسد  سپـس  .مناشن  یم  تایح  ِتابن  رون و  ِلُقن  ياّنمت  هب  شترـضح  هاگرد  رب 
هب ور  هاگ  نآ  منک  یم  راثن  رهم  هسوب ي  شا  يدیـشروخ  حیرـض  رب  مدـنب ، یم  لیخد  شدالوف  هرجنپ ي  هب  ار  میاـه  هیوم  مرب و  یم 

ریرس ناطلس  يا  وت ، رب  مالس  داب و  وت  میدقت  الوم ، يا  ما  هنارک  ادیپان  دورد  منز : یم  دایرف  متسیا و  یم  نامیا  قشع و  هاگ  هلبق 

! اه لد  همه ي  بوبحم  يا  ام ! ياهوزرآ  تیاهن  يا  اضترا !

ص:16
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رهم هلفاق ي  يارد 

یم ناشزاورپ  سوت ، روباشین و  ورم و  ات  هنیدم  زا  دریگ و  یم  ار  اه  لد  تسد  هک  تسا  یقشع  ّمنرت  نیرتزاون  لد  شیانشآ ، يالص 
.دهد

هب يرادـیب  ِماب  رب  ار  ینابرهم  ِلگ  دزیر و  یم  هرطاخ  ماـج  رد  ماـش ، حبـص و  ره  ار  بوبحم  داـی  هک  تسا  یـشابرادیب  يادـن  هراّـقن ،
.دراد یم  او  ییافوکش 

یم هنادواج  رادـید ، ییالط  ياهوزرآ  برق  رد  ار  اه  ناج  شقن  دـناوخ و  یم  دـنویپ  ِییانـشور  هب  ار  اه  ماگ  هک  تسا  یبقن  هراّـقن ،
.دنک

فعاضم ياه  هنییآ  رد  ار  تعافش  افش و  یگتسیاش و  هوکـش  دَنار و  یم  اه  تریـس  اه و  تروص  زا  ار  هودنا  ِناغالک  ِراقراق  هراّقن ،
.دراد یم  او  ؤلألت  هب 

.دنک یم  نامهیم  رادلد ، رضحم  هب  ار  لد  دشخب و  یم  مایتلا  ار  اه  سفن  تهاقن  هراّقن ،

همه ي يور  رب  يداش  زا  هرجنپ  نارازه  دـچیپ و  یم  يرادـیب  يارـسرس  رد  هک  تسا  یقـشاع  ياـه  لد  اـه و  نت  ياون  لـقان  هراّـقن ،
.دنراد ار  يراگتسر  يایرد  رد  انش ، دصق  هک  دیاشگ  یم  یناگتسیاش 

یم ماّیا  ِلگ  هرهچ ي  رب  یمنبـش  نانوچ  ار  قوشعم  ترـضح  دای  مان و  هک  تسا  يزیگنا  لد  نوزوم و  ياوجن  نیرت  كانزار  هراّـقن ،
.دوش یم  نومنهر  نامیا ، يافرژ  نامیپ و  يانهپ  هب  ار  نایوپ  هار  نایوج و  قح  نانیب و  نشور  مشچ  دناشن و 

.تسافص تیمیمص و  نالیس  يامن  ْلاس  لاصو و  ياه  هار  يامن  ْهام  تفاطل ، یگداس و  يارس  ْناتساد  ياوآ  رازه  هراّقن ،

ِشزاون هراّقن ! .تسامیپ  هلبق  ياه  هلفاـق  هدـنهدرادشه ي  يارد  بولق و  بوبحم  رادـید  رد  ریخأـت  ياـه  هظحل  يادز  راـگنز  هراّـقن ،
! نکن شومارف  ار  ام  ياه  لد  ِشوگ 
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گربلگ زا  رتابیز 

ربا .تسایند  شخب  تایح  نارابیوج  وت ، تفوطع  راس  همشچ  الوم ! يا  تسوت  دوجو  تکرب  زا  اه  ناج  اه و  لد  توارط  يزبسرس و 
هویم ي زا  ار  اه  ناج  نیمزرـس  همه ي  دیآرد و  تکرح  هب  اه  هشیدـنا  نامـسآ  رد  هشیمه  زا  رتزیخ  شراب  هک  هد  نامرف  ار  تتمحر 

.دنک راشرس  تیالو ، نیریش 

راز هزبس  يا  ادرف ! زورما و  قلطم  رون  يا  نامیا ! ِنشور  باتفآ  يا  اه ! لد  شهاوخ  ياهتنم  يا  يدـمحم ! ناتـسوب  ِلگ  نیمتـشه  يا 
وت یباتفآ ، هشیمه ي  روضح  وت  .یتسه  یگدـنز  ناتـسغاب  حور  وت  ام ! ياـه  لد  هدـیمر ي  ناوهآ  هاـگهانپ  يا  افـص ! یگدـنزرس و 

.یتیاده یتشک  يادخان  وت  يدیما ، رّشبم 

يارب وت ، اب  ار  شیاهرادـید  نیرتزیگنا  هرطاـخ  میـسن ، دروخ و  یم  هطبغ  وت  تینارون  هب  هاـم ، دـنک ، یم  تمالـس  هراـمه  دیـشروخ ،
.دنک یم  فیرعت  نامسآ ، نانکاس  نیمز و  نامدرم 

هک يا  هرجنپ  .دناشک  یم  باتفآ  حیرض  دالوف و  هرجنپ ي  تشپ  هب  ار  وا  شروعش ، روش و  هک  يا  هتسیاش  ناسنا  ره  رب  وت و  رب  مالس 
ایند همه ي  زا  رتابیز و  گربلگ  زا  رت ، فیطل  قشع  زا 

...اضرلا یسوم  نب  یلع  يا  اه ، لگ  دّیس  يا  زبس ، هرامه  يا  وت ، رب  مالس  .تسا  رت  گرزب 
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تراشب ياهدبس 

، هدـییور اعد  هناوج ي  وس ، همه  رد  .تسا  هدرک  یّلجتم  ار  رون  نییآ  اه ، هنییآ  ؤلألت  راشرـس و  ار  سفنت  ياوه  تیـالو ، رطع  میمش 
.تسا هدش  رولبتم  اج  همه  زا  هنادنمهوکش  نامیا ، هویم ي  هداد و  لُگ  هثاغتسا  ِتخرد 

ياـه هخاـش  نماد  رب  مهن و  یم  ارف  دـنچ  یماـگ  .دـَناوخ  یم  نتـشیوخ  هب  ارم  حیرـض ، نورد  زا  يا  هبذاـج  دوـب ! مناوـت  یمن  ياـپرب 
.مرب یم  هانپ  دوارت ، یم  دیشروخ  هاگیاپ  زا  هک  ییانشور 

مونش و یم  اسر  حیرص و  ار  اه  همزمز  لالز  .دنک  یم  رابرپ  ار  میاه  هظحل  یناحور ، يا  هسلخ 

ياه تسد  دنهد و  یم  هیده  تسود  هاگـشیپ  هب  هناصلاخ  ار ، کشا  نیرولب  ياه  هناد  هک  منیب  یم  ار  یناقـشاع  دـنمزاین  ياه  تسد 
.دنراشف یم  یمرگ  هب  ار  نامیا  ِرگشزاون 

، زار زاین و  هب  یّلحم  ياه  هجهل  .تسادـیوه  اه  هنوگ  ِلگ  رب  تفرعم »  » منبـش .تسادـیپ  يا  هیواز  ره  زا  قشع ، هفـشاکم ي  ياهرولب 
تسا و ناکم  نیا  يراج  راشبآ  تیالو ، رطع  يوب  دـنهد ! یم  راهب  يوب  همه  اه  هتـساوخ  اه و  فرح  .تساج  نیا  مدرم  جـیار  نابز 

.تسا هدش  اهر  صولخ ، یبآ  زا  يا  هنیمز  رد  توالح ، رپ  ِتولخ  ياه  هظحل  توالت و  ِرون  زا  يدور 

یم توکلم  زرم  هب  ار  نتـشیوخ  دـنزارفا و  یم  كربت  هب  ار  همان  ترایز  دـنلب  ياه  نابداب  داـقتعا ، یتشک  رب  راوس  رایـسب ، یناـمدرم 
هماکچ نیرتابیز  زبس ، نانمؤم  اج ، نیا  تساه ! نامـسآ  کیالم  هاگ  هطبغ  اج  نیا  تسادـخ ! شرع  يایرد  لحاس  اج ، نیا  .دـنناسر 

، شیاین هلق ي  نیرت  عیفر  رب  تسه  هک  نآ  ره  اج ، نیا  .دنریگ  یم  ییاور  تجاح  شزرمآ و  تمحر و  هلـص ي  دنیارـس و  یم  ار  اه 
ییایرد حور  دروآ و  یمرد  زازتها  هب  ار  میلست  مچرپ 
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! دنک یم  رداص  توکلم  هب  ار  شیوخ 

كانزار لد ، ریطقت  يایمیک  هاگ ، فاوط  نیا  رد  .دـنرگن  یم  ار  كالفا  دننیـشن و  یم  كاخ  هب  اج  نیا  نادـباع ، نادـهاز و  همه ي 
تباـجن سگرن ، نسُح  میرم ، بـجح  نسوـس ، رطع  قیاقـش ، هوکـش  قـبنز ، يافـص  ار ، هناتـسلگ  نـیا.تسا  نارئاز  ِيدوـجوم  نـیرت 

.تسا هدرک  راشرس  ار  شیاشخب  تراشب و  ياهدبس  هتسارآ و  نیشتآ ، خرس و  ياه  لگ  همه ي  توارط  بکوک و 

هدروآ هانپ  تمصع ، ژد  هب  دنا و  هتخادرپ  تایح  يانعمرپ  قیاقد  كولس  هب  ییاهنت ، زا  يا  هئشن  رد  صلاخ ، ناگنر  یب  زا  يا  هلـسلس 
! دنا

همان ي ترایز  مناوخ و  یم  زاین  زامن  ما ، هدرک  زاـب  ار  عرـضت  باـتک  هک  متـسه  یقاتـشم  يوجافـش  میظع ، لـیخ  نیا  هارمه  زین  نم 
.منک یم  همزمز  ار  ّتبحم 

نامیا روخشبآ  هب  ات  نک ، مایق  ملد  هدیمر ي  لازغ  تنامض  هب  نابیرغ ! همه ي  هاگهانپ  يا  متـشه ! ِناشخر  دیـشروخ  يا  باتفآ ! يا 
.ددرگرب یگدنز  ناماد  هب  وت ، قشع  هاگیاپ  زا  دیپس ، یخساپ  اب  دیآ و  لیان  حالف  تفرعم و  و 

ص:20

متشه www.Ghaemiyeh.comقشع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 83زکرم  هحفص 27 

http://www.ghaemiyeh.com


! متشه باتفآ 

، تسد هناوـج ي  اهدـص  تا ، هرجنپ  تشپ  رد  زور  ره  تفگـش ! دراد  يا  هبلغ  دـالوف ، نهآ و  هچ  ره  رب  قـشع ، هک  نآ  هناـشن ي  هـب 
! دنلب دوش  یم  ادخ  نامسآ  قات  ات  هتسکش ، ِلد  اهدص  دایرف 

.دنک یم  هدنز  ام ، هدید ي  دای و  رد  ناحبس ، ترضح  شرع  ات  وت ، سدق  هاگراب  زا  ار  جورع  جوا و  نارتوبک ، مادم  ياهزاورپ  و 

.دنرادید و بآ و  هنشت ي  رفس  باهتلا  رد  هک  نانآ  .دنراد  ار  وت  يور  ندید  قوش  هک  تسا  ینابل  هنشت  ِرگ  باریس  تا ، هناخاّقس  و 
! یناراب ِلالز  نیرتاراوگ  نارای ، هنشت ي  ِماک  رب  وت  ...وت 

نهپ تهار  هب  اه  لد  هرفـس ي  يدرک ، رفـس  مزع  هک  یماگنه  دندرتسگ و  دابانـس  رد  ار  تا  ینامهم  هرفـس ي  هک  بیرغ ! رفاسم  يا 
!؟ دَپَتَن وت  ندید  قوش  زا  هک  تسا  یلد  مادک  قشع ! دیشروخ  يا  لیاضف ! ِدنلب  ِنامسآ  يا  نامیا ! لّمکم  يا  بوخ ! يا  دش ...!

رون اب  ار ، ام  هرطاخ ي  نیمزرـس  و  هشیمه ، يارب  نامب  رت  هدـنبات  يزامن ، ِرهـش  حور  وت  يزاین ، زار و  هاگ  هلبق  وت  متـشه ! باـتفآ  يا 
! راد هاگن  نشور  هرامه  نتشیوخ ،
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! اه بآ  همه ي  كربت 

.متسم وت  زیوآ  لد  يوب  زا  هک  مدوب  هتفگ.متسه  وت  رادید  قاتشم  هک  مدوب  هتفگ 

سدق هاگراب  عیفش  ار  وت  میایب و  هک  يدوب  هتفگ  .یـشک  یم  میور  رـس و  رب  یتسد  هک  يدوب  هتفگ  .ینک  یم  مهاگن  هک  يدوب  هتفگ 
زا ُرپ  يدبـس  اب  هتـساوخ ، زا  يراب  هلوک  اب  ما  هدـمآ  نم  ...مبلطب و  نامرد  میوگزاب و  تیارب  ار  ملد  ياهدرد  يدوب  هتفگ.مزاس  یهلا 

ییاه تسد  اب  زاین ،

.تسوت هاگن  هرجنپ ي  حیرض و  ِلیامح  نونکا  مه  اه ، تسد  نیا  .زار و  راشرس 

، يراد اور  نم  هب  یتراـشا  رهم ، ِرـس  زا  رگا  .ما  هتخود  مشچ  تداعـس  هاـگپ  هب  ما و  هتخیوآ  وـت  هاـگن  هب  ار  نتـشیوخ  نم  کـنیا  مه 
رابغ هاگ  نآ  تخیر ! مهاوخ  ورف  ملد  زا  ار  هودنا  همه ي  تخیرگ و  مهاوخ  ینامداش  ناماد  هب  ییارحص ، هچبوهآ ي  زا  رتدنـسرخ 

ِدرگ ار ، وت  میرح 

.تخاس مهاوخ  شیوخ  قاتشم  ناگدید  يایتوت  ار ، وت  نارئاز  ياپ 

هب زین  نم  بلق  دـننز ، یم  لاـب  هک  هاـگ  نآ  مرح ، نارتوبک  دـننم ! هاـگن  هنییآ ي  موـصعم ، ِدـیپس  ياـه  مجح  نیا  نارتوـبک ، نوـنکا ،
! دـنک یم  زاورپ  اـقآ ! وت  دوج  رون و  يوس  هب  اـنعم ، ملاـع  يوـس  هب  هاـگ  نآ  سپ  .دـنک  یم  زاـغآ  ار  تخـس  یـشپت  ناـش ، یهارمه 

نآ لاح  دندیپسور ، وت  نارتوبک 

وت تسُـش ! یهاوخ  تا  هناخاقـس  كربتم  بآ  اب  ارم ، یهایـسور  سپ ، .ینیرت  هدنـشخب  اّما  وت  .تسا  هاـنگ  مرـش  زا  هریت  نم  بلق  هک 
مُگ ار -  شیوخ  بلق  ار -  وت  هاگ  چـیه  ات  ینک  یم  تبقارم  ار  ام  وت  .درک  یهاوخن  مک  ام ، ِرـس  زا  ار  شیوخ  تیـالو  يـالاو  تسد 

! مینکن

ص:22
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ترایز ِراز  هنییآ 

هنوگژاب هساک ي  دیشروخ ؛ نارازه  ِنامسآ  ترون ، ربارب  رد  و  نامیا ! هعلق ي  طرش  يا  تسا ، قاشع  نمأم  نیرت  هنارک  یب  تمیرح ،
! غورف زا  يراع  تسا  يا 

.دزاس یم  رشتنم  رهش  رد  ار  یبوخ  دنکارپ و  یم  قشع  دنز ؛ یم  هسوب  وت ، دبنگ  مچرپ  رب  هک  دادماب  ره  داب ،

هب دـنک و  یم  زاورپ  جوا  ات  دریگ و  یم  مه  ارم  بلق  تسد  دـنک ؛ یم  زاب  رپ ، يرتوبک ، مرح -  وت -  دـیواج  تمرح  میرحزا  هاگره ،
! دیاس یم  وت  ِنارئاز  ياپ  ِكاپ  ِكاخ  رب  كربت ، هب  مه ، دورف  ِهاگ 

راز هنییآ  رد  ترهم ، ِنشور  هاگن  اب  ار ، نام  هشیدنا  يزبسرس  و  ریگب ! يرای  هب  ار  ام  لد  ياه  تسد  و  ریذپب ! ار  هناقشاع  مالتـسا  نیا 
! نک هنادواج  ترایز ؛

ص:23
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انعم هحیار ي 

! نک هزمزم  ار  رون  و  زودب ! اه  یبوخ  همه ي  ؤلألت  هب  هاگن  شونب ! باتفآ  يا  هعرج  نزب ! ایرد  هب  لد 

تـشهب نیمتـشه  غاب  هراقن ي  يادص  .درب  یم  تشهب  غاب  هب  ار  وت  هک  ییادص  تسا  زاون  لد  ادص  ...تسانـشآ  ادـص  راپـسب ! شوگ 
هاگ هلبق  .نارئاز  قاتـشم  ياه  لد  يالاو  هاگیاپ  دـنوادخ ، ناگتـشرف  فاطم  .رورـس  رون و  هاگیاج  .لوسر  دـنزرف  كاپ  میرح  نیمز ،

.دنک یم  راگدنام  نوزفا و  نانمؤم ، ياه  لد  رد  ار  نامیا  تیونعم و  هحیار ي  هک  يزیگنا  حرف  ناتسب  نادنمزاین ، تاجاح 

! نید یمارگ  ظفاح  يا  نییآ ! باتک و  یماح  يا  نیرفآ ! روش  يا  نیبملا ! قح  ترـضح  ياضر  يا  نیمز ! ناریا  كاـنبات  باـتفآ  يا 
میراپس یم  وت  تمارک  اب  ياه  تسد  هب  ار  شیوخ  ِنتـشیوخ  ام  .تسوت  زا  ام ، ماوق  ماود و  یناگدنز ! باتک  هزاریـش ي  يا  الوم ! يا 

.مینک یم  یگدنز  وت  هاگراب  راوج  رد  میراد و  هنیس  رد  ار  وت  رهم  هک  مینک  یم  راختفا  و 

بیـصن یب  دوخ ، رهم  تقفـش و  تمحر و  شراب  فطل و  شزاون  زا  نارم و  شیوخ  برق  زا  ار  ام  بیرغ ! ماـما  يا  فوئر ! ماـما  يا 
ات راذـگب  رادـم و  غیرد  ام ، ياه  هقئاذ  زا  زگره  ار  دوخ  رهم  رپ  ياـه  تسد  شزاون  معط  ...ـالوم  يا  وت ، نماد  اـم و  تسد  راذـگم !

! میخرچب وت  ّتبحم  ِرادم  رب  هشیمه 
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! رادلد ناماد  هب 

.یبای یم  دوخ  يور  ارف  ار  شیوخ  هدشمگ ي  یبایروضح ، رون ، هاگراب  رد  ینامداش ، روش و  اب  هک  هاگ  نآ 

زا رت  کبـس  يوش ، یم  کبـس  يورب ، دوخ  تاجاح  راذـگ  تشگ و  هب  ترایز ، یناحور  ياضف  رد  يراپـسب و  اه  همزمز  هب  هک  لد 
ناماد هب  رای ، ترایز  لصف  رد  شیوخ ، ناگدید  ربا  زا  هک  ار  لد  یمیمـص  ياه  هلاژ  .ناسر و  هدژم  تسا و  روآ  راهب  هک  یکدـصاق 

زاب نتـشیوخ  مسج  حور و  يادـیوس  زا  مرح ، يانـشور  رد  ار  لد  راگنز  يا و  هدروآ  رد  ادـص  هب  ار  تبحم  گنز  ینک ، راثن  رادـلد 
.يا هتسُش 

، رون بالگ و  رطع و  زا  يا  هزیمآ  يراد ، یمرب  مدق  دـنوادخ  ياضر  یتوکلم  میرح  رد  يروخ و  یم  دـنویپ  يزبس  اب  هک  یماگنه  و 
، وت هآ  هک  تسا  هاگ  نآ  دریگ و  یم  رب  رد  ار  وت 

.دنوش یم  كاپ  وت  یناگدنز  باتک  زا  مومغم  ياه  لصف  دنک و  یم  موم  ار  نهآ 

اب يراد و  یم  رب  ّتبحم  يراـک و  یم  رهِم  ینک ، یم  ورد  ینـشور  رون و  ینک ، یم  سولج  صولخ ، هراـب ي  رب  هک  ناـمز  نآ  وت ، و 
رون رب  مالـس  : » هک یهد  یم  رد  ادـن  ناهج  شوگ  رد  ناج ، هب  ایر ، گنر و  راگنز و  گنز و  ره  زا  يراع  يا  هشیدـنا  لد و  ناـبز و 

!«. نیرب ِرهم  رب  مالس  و  نیمز ! رد  دنوادخ  تّجح  نیمتشه  رب  مالس  نیبم !

ص:25
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رادید هناقشاع ي  ثیدح 

 . مناسر یم  دالوف  هرجنپ ي  تشپ  هب  ار  شیوخ  ِنتشیوخ  هتسباو ، قاتشم و  یناج  اب  اّما  هتسکش ، یبلق  هتسخ و  ینت  اب 

منابسچ و یم  وت  یلاوح  لاح  سحرپ و  ياه  هلیم  هب  ار  میاه  هنوگ  اه و  هدید  .منز  یم  دنویپ  وت  ّتبحم  ياه  هکبش  هب  ار  ملد  تسد 
! مبای یم  ار  ایرد  جومت  تسوت ، رهم  ّتبحم و  هاگیاج  هک  ملد  رد 

اهنت ار  مهاگن  نک و  نشور  شیپ  زا  شیب  تفرعم  قشع و  رون  اب  ار  مبلق  .تسا  زارد  وت  يوس  هب  مزاین  ياه  تسد  متـشه ! يالوم  يا 
.دنبایب يا  هنادواج  يولألت  مناگدید ، رون  هک  دشاب  .ناوخ  ارف  شیوخ  يوس  هب 

نادنمزاین ناگدادلد و  همه ي  هک  يزبس  طخ  .تسا  ییوج  لامک  یهاوخ و  تفرعم  طخ  دهد ، یم  دـنویپ  وت  اب  ارم  هک  یطخ  اماما !
.دناشک یم  وت  يوس  تمس و  هب  راو  هلسلس  ار  نافراع  و 

دنک یم  بذج  شیوخ  يوس  هب  ابر  نهآ  نانوچ  ار ، وت  ناقاتشم  همه ي  نم و  هک  نانچ  دراد ؛ انشآ  يا  هحیار  رطع و  متشه ، تشهب 
ینارون رطعم و  میرح  رد  ار  مزاین  هداجس ي  کنیا  مه  نادنم ! تجاح  نالد و  هتسخ  شخب  هانپ  يا  .متسه  وت  تبحم  ریـسا  زین  نم  و 

.مشاب وت  مرگ  ِسَفَن  هاگن و  رئاز  ات  منارتسگ  یم  وت 

هیام ي ار  رادـید  هناقـشاع ي  ثیدـح  نیا  نادرگم و  زاب  یلاـخ  تسد  شیوخ ، تیاـنع  هاـگرد  فطل و  هاگـشیپ  زا  ارم  ناـج ! ـالوم 
 : هک منک  همزمز  مناوتب  هشیمه  ات  راذگب  .هد  رارق  ما  هشیدنا  حور و  ییافوکش 

« ...افعضلا نیعم  ای  کلیع  مالسلا  ابرغلا ، بیرغ  ای  کیلع  مالسلا  »
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! نینزان هداز ي  لگ 

لُقن اه  ینیمزرـس  رب  ناینامـسآ  .دنا  هدرک  اپرب  یهوکـش  اب  كرتشم و  نشج  اه  هناورپ  اه و  لگ  .تسا  هدوشگ  هدنخ  هب  بل  خیرات ،
.دننز یم  هسوب  كاخ  خر  رب  كالفا  .دنشاپ  یم  يداش 

رب قوش  ِرس  زا  باتفآ ، .دنک  یم  رهم  ياوجن  ناششوگ  رد  دشک و  یم  اه  ناتسوب  هرکیپ ي  رب  هنامداش  ار  شرگشزاون  تسد  میـسن ،
.دنسانش یمن  اپ  زا  رس  اه  هراتس  .دود  یم  نامسآ  هنهپ ي 

، کلَف ناکرا  همه ي  زا  .تسا  هدش  ابیز  عیدب و  یتسه ، ریوصت  .تسا  نابوک  ياپ  بات و  یب  باتهام  .دـننک  یم  یناشفا  تسد  اهربا 
لد .تسا  ینامداش  روش و  قشع و  منرت  یتسه ، همه ي  همهمه ي  .دیآ  یم  رورس  زبس  يادص  توسان ، توهال و  توکلم ، کُلم و 

، دراذگ یم  رـس  تشپ  تسا  يداشان  هچ  ره  دصقر ، یم  دـهج ، یم  دـنک ، یم  هیوپ  رـس ، هب  هدرک ، روبع  تبحم  يارحـص  زا  زین  نم 
ار مدوجو  تارذ  همه ي  مریذـپان و  فصو  یقوش  ّمنرت و  اپارـس  هک  منک  یم  ساـسحا  کـنیا  نم  دوـش و  یم  رت  ییاـیرد  رت و  یبآ 
، ام تمعن  یلو  يا  مراد ، بل  هب  هناقـشاع  ار  وت  مان  يور  نیا  زا  مه  .تسا  هدرک  یندـید  زبس و  مسبت ، يزیگناروش و  يداـش و  دـهش 

دالیم زور  زور ، نیرتدنمهوکش  رد  میزاس و  نتشیوخ  ناگدید  يایتوت  ار  تیاپ  كاخ  هک  میدنسرخ  فوئر ! ماما  يا  اضر ! ماما  يا 
مالـس و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  دـمحم و  رب  ناج ، لد و  نابز  اب  مینک و  مامـشتسا  ار  تشهب  ریذـپ  لد  رطع  وت ، هتـسجخ ي 

.میتسرفب تاولص 

ار وت  يابیز  ماـن  تنیز  اـم  يا و  هدـش  هدوشگ  اـم  تاـیح  هب  ور  هک  یتسه  يا  هرجنپ  نیرت  نشور  وت  نینزاـن ! هداز ي  لـگ  يا  اـیلاح 
رب ندز  هسوب  هب  میزیوآ و  یم  شیوخ  لد  ناج و  رب  هرامه 

.مینک یم  راختفا  وت ، تکرب  رپ  ياه  ماگ 

يا افص ! فطل و  تمارک و  رهظم  يا  ام ! ياه  لد  ییانشور  يا  ادیش ! ياه  ناج  دارم  يا 
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ملق ریرص  زا  یکانزار  ياوجن  ام ، ياه  ناج  شوگ  رد  کنیا  مه  ایند ! ناتسبش  عمش  يا  ! الاو راوگرزب و  ماما  يا  انعم ! یتوکلم  مسبت 
: هک ناج ، ریرس  رب  هتسشن  هتساخرب و 

.داب هدنخرف  كرابم و  ناشیدنادیپس  همه ي  رب  دیما ، زبس  ياتمه  یب  ناتسغاب  رد  دیحوت ، خرس  لگ  نیمتشه  شیور 
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! ناگژاو نشج 

ناشزاورپ نیرت  هنارعاش  نانک ، يداش  نانز و  لاب  اه ، هناورپ  دنیاشگ ! یم  هدنخ  هب  ار  شیوخ  ياه  بل  راو ، هتسپ  قشاع ، ياهوتسرپ 
! دنک یم  ساسحا  نتشیوخ  دوجو  رد  ار  یتفگش  باهتلا  روش و  دیشروخ ، دننک ! یم  زاغآ  ایند ، متشه  ناتسبش  عمش  درگرب  ار 

نآ هب  يوس ، نیا  زا  رورـسم ؛ رارق و  یب  میـسن ، دزاس ! یم  يزبسرـس  رورـس و  نامهیم  ار  شهاـگن  دوش و  یم  رتاـبیز  هشیمه  زا  هاـم 
! دنزادرپ یم  داب  اب  برط  صقر و  هب  ینامداش  اب  دنرگن و  یم  باتفآ  يامیس  هب  يدنسرخ  اب  ناتخرد  دزو ! یم  يوس 

دوخ تسوپ  رد  نیمز  دـسر ! یم  شوگ  هب  ناهج ، تارذ  همه ي  زا  یگتفیـش  فعـش و  زا  يروپیـش  ناـنوچ  هنارت ، يادـص  نیرتزبس 
رد اه  هراتـس  دنناوخ ! یم  يداش  ياهزاوآ  اه  لگنج  دنداش ! لد  اهایرد ، درادن ! ار  شیوخ  تاساسحا  ِنایب  ِنابز  نامز  دـجنگ ! یمن 

! دننک یم  همزمز  ار  ییادیش  مایپ  دنراد و  یم  اپرب  نشج  سلجم  نامسآ 

ار وا  دوجو  يوبشوخ  بیس  دنهاوخ  یم  همه  دنیوا ! يور  عولط  قاتشم  ناگمه  دنرورسم ! نایمدآ  اه و  هتشرف  دنرون ! قرغ  تانیاک ،
.دننیچب ار  وا  تعافش  شزاون و  رون و  زا  یگربلگ  دننیبب و  ایند  رد  ار ، الو  يالاو  لگ  نتفکش  دنهاوخ  یم  همه  دنیوبب !

، وت كاپ  مودـق  اـضرلا ! یـسوم  نب  یلع  يا  افـص ! یگدنزرـس و  راز  هزبس  يا  ادرف ! زورید و  زورما و  قلطم  رون  يا  ـالوم ! يا  يرآ ،
راس همـشچ  تسام ! ياه  هدـید  اه و  لد  ناب  هیاس  نیرترب  وت  فطل  نابرهم  ياه  تسد  دـنک ! یم  همیب  ار  اه  ییاـبیز  همه ي  روضح 

! دنک یم  نیمضت  ار  نامرگید  يارس  ینادابآ  وت ، يالو  نیریش  هویم ي  دنک و  یم  راودیما  یگدنز  هب  ار  ام  وت ، تفوطع 

ص:29
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شخب ییانـشور  دالیم  هتـسجخ  اه ! لد  همه ي  شهاوخ  ياهتنم  يا  اه ! یبوخ  همه ي  هصالخ ي  يا  باتفآ ! هنیآ و  بآ و  ماما  يا 
، نانمؤم همه ي  هناصلاخ ي  تاولـص  مالـس و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  ملاع  يا  داب ! هدنخرف  كرابم و  یتسه  همه ي  رب  وت ،

.داب هدنخُرپ  تدوجو ، ِلگ  نتفکش  زورلاس  یگتسجخ  رد  وت  نازرورهم  نارادتسود و  همه ي  ياه  بل  ینازرا و  تکاپ  هاگشیپ  هب 

! ریگب يرای  هب  ار  ام  ياه  لد  ِتسد  هرامه  ریذپب و  دوخ  رهم  رپ  ناماد  هب  ار  ام  هناوهآ ي  زیرگ  هاگهانپ ! يا  هاگپ ! ریشب  يا 
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هلاقم مود : شخب 

هراشا

ص:31
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مالسلا هیلع  اضرلا  تاقیم 

تفرعم همـشچ ي  هب  بل  یبای و  تسد  رون  رثوک  هب  ات  یهن  یم  هار  هب  مدـق  هناقاتـشم  اه ، یگّرمزور  اه و  یگدرمزور  زا  هتـسخ  لد 
زاـین یب  هناتـسآ ي  رب  ار  تزاـین  ياـه  تسد  ینک و  هبرجت  ار  روـن  ربارب  رد  روـضح  هساـمح ي  اـت  ییآ  یم  ییآ و  یم  .ینک  انـشآ 

! ینک زارد  قح  ترضح 

هک اج  ره  زا  یباتشب ! مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  اه ، ناج  هبعک ي  ترایز  هب  یهاوخ  یم 

يریوک لد  درذگ ، یم  سبط  زا  دهشم ؛ يانـشور  هب  ندیـسر  يارب  تریـسم  هک  هاگ  نآ  ناریا ، زکرم  زا  ناسارخ ، بونج  زا  یتسه ،
لیخ نوچمه  وت  دراد و  نیذآ  لـگ  يدـقرم  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماـما  تیـالوم  ِردارب  سبط ، رد  هک  نآ  هچ  دنیـشن ! یم  لُـگ  هب  تا 
یم ناج  نت و  زا  هار  رابغ  مالسلا  هیلع  مظاکلا  یسوم  نب  نیسح  ترـضح  نأشلا ، میظع  الاو و  هداز ي  ماما  كاپ  رازم  رد  ناقاتـشم ،

حور و کبـس  ییاس و  یم  هاگ  ترایز  نآ  هب  كربت  هب  ار  تا  ییادیـش  لد  ناج و  .يزادرپ  یم  یحور  یگدامآ  بسک  هب  ییوش و 
مارحا مالـسلا  هیلع  اضرلا  تاقیم  نآ  زا  نایجاح ، نوچمه  يراد ، لد  رد  رادـید  قشع  مشچ و  رد  قوش  کشا  هک  یلاح  رد  ناوترپ ،

.يوش یم  يوضر  نما  مرح  یهار  توکلم ، انعم و  ملاع  رد  زاورپ  اب  يدنب و  یم 

روش و تیاهن  اب  موصعم  ماما  نیمتفه  رهگ  الاو  دـنزرف  ترایز  زا  سپ  نونکا  تقـشاع ، شوپ و  دیفـس  بلق  وت ، شپت  رپ  بلق  يرآ ،
 : هک دوارت  یم  همزمز  نیا  تنابل  زا  ییوگ  وت  دباتش و  یم  ماما  نیمتشه  فیرش  عجضم  يوس  هب  يداش 

دنیآ وت  يوس  ارقف  دنور و  هکم  اینغا 

ییارقف جحوت  هک  اقآ  وت  نابرق  هب  ناج 

شپت تیاهن  رد  تبلق  ییآ و  یم  یسوم  نب  نیسح  رازم  هاگ  تاقیم  زا  .یمرُحم  کنیا  وت  و 
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وت دیوش و  یم  تا  هرهچ  زا  ار  ترودک  رابغ  دهد و  یمن  تلاجم  کشا ، .دتفا  یم  الوم  نیرز  دـبنگ  رب  تنامـشچ  ات  تسا  شالت  و 
یم یهوبنا  تیعمج  ياـیرد  هب  لد  دـعب ، یکدـنا  یهن و  یم  تشهب  رد  ماـگ  يوـش ، یم  قرغ  ناـسارخ  دیـشروخ  نازورف  ؤلـألت  رد 

.يراد قوش  روش و  نارگید  زا  شیب  اّما  وت  .دـنا  هدروآ  هانپ  تاجن  یتشک  هب  راـگزور ، مطـالتم  ياـیرد  رد  وت ، نوچمه  هک  يراـپس 
.تسا هدش  نیگآرطع  تیاه  سفن  سبط  رد  نوفدم  هداز ي  ماما  تیونعم  زا  يا و  هدوب  اقآ  ِردارب  دزن  نیا ، زا  شیپ  هک  ارچ 

جوا مرح  دیپس  نارتوبک  اب  لاب  مهمالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  نما  میرح  رد  يروآ و  یم  رد  زاورپ  هب  ار  لد  رتوبک 
مالسلا هیلع  اضر  ماما  نام  يالوم  نخس  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  یبای و  یم  تسد  دنمجرا  یماقم  هب  ینک و  یم  جورع  يریگ و  یم 

نینط تشوگ  رد 

 : هک دنکفا  یم 

قاثیم يادا  يرادافو و  رگ  نایامن  هک  یلامعا  زا  یکی  اـنامه  دراد و  شنارادتـسود  ناوریپ و  رب  یقاـثیم  دـهع و  يربهر ، ماـما و  ره  »
« .تسا نانآ  هاگمارآ  ترایز  تسا ،

: دنا هدومرف  ترضح  نآ  مه  هک  يروآ  یم  دای  هب  زین  و 

میتسه وا  عیفش  تمایق  زور  رد  مناردپ  نم و  دسانشب ، هدرک  بجاو  وا  رب  دنوادخ  هک  ارم  قح  هک  یلاح  رد  دنک ، ترایز  ارم  هک  ره  »
«. تسا تاجن  لها  میشاب ، يو  عیفش  ام  هک  ره  و 

رد نتسشن  .تسا  تایح  هیام ي  ناج  زا  يرو  هرهب  .صولخ  نامیا و  قشع و  ِرس  زا  تسا  يرادید  ترایز ، هک  یناد  یم  وت  نونکا  و 
.تسا تیناحور  باتفآ  ریز 

.يرادرب يرادیب  نشور  ياه  نابایخ  رد  ییادیش و  روش و  ياه  هچوک  رد  یناوت  یم  وت  هک  تسا  یماگ  نیرت  هنافراع  ترایز ،

ار نامرآ  نامیا و  ؤلألت  افص ، یکاپ و  ياه  هنییآ  نیرت  یباتفآ  دسر ، ماجنا  هب  دوخ  یعقاو  دومن  نیتسار و  لکـش  رد  هاگره  ترایز ،
هب نامیا  صولخ و  انعم و  ياه  هفوکـش  تا  یگدنز  تخرد  رب  دوش و  یم  يراهب  تحور  هک  تسا  هاگ  نآ  دـنابات و  یم  وت  ناج  رب 

دنکارپ و یم  تا  یناگدنز  رـسارس  رد  ار  ییایوپ  تفرعم و  تباجا و  ياه  هتوب  لگ  رطع  اعد ، ِناراب  ِزبس  شهاوخ  دنیـشن و  یم  لگ 
.يوش یم  رمث  رپ  زوریپ و  هدنلاب و  وت 
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هاگرد لوبقم  تترایز  يراهب و  زبسرس و  تلد  ایوپ ، تا  هشیدنا  باتفآ ! رئاز  يا  یـسوم ! ياه  هداز  هاگراب  هدنهانپ ي  يا  کنیا  مه 
! داب ادخ 
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تحایس ترایز و 

ماما ناماما و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مرح  اه و  هعقب  زین  هبعک و  نوچمه  يا  هکربتم  دهاشم  هب  نتفر  يانعم  هب  اتدمع  هک  ترایز 
، يونعم ضیف  بسک  روظنم  هب  رتشیب  دراد ، رب  رد  زین  ار  تحایـس  راثآ  اه و  هدـیاف  دـنچ  ره  تسا ، دـنوادخ  يایلوا  رگید  ناـگداز و 

رمث فعاضم ، یتحایس  ار  ترایز  ناوت  یم  يریبعت  هب  .دریگ  یم  تروص  ینورد  يالتعاو  یبهذم  يداقتعا و  ینابم  یحور ، تیوقت 
.تسناد رت  لماک  رت و  شخب 

نیا كاپ  میرح  هدوب و  ریمض  نشور  شیدنا و  کین  ياه  ناسنا  نانمؤم و  ياه  لد  رگنـشور  هتـسویپ  ناماماو  ناگرزب  مرح  ترایز 
.تسا هدوب  توکلم  انعم و  رون و  يوس  هب  نانآ  زاورپ  ببس  نایمدآ و  ناج  مسج و  توق  هیام ي  هرامه  ناراوگرزب ،

تسناد راوگرزب  نآ  رادرک  رکفت و  یمامت  هب  قشع  زاربا  هدنوش و  ترایز  مسر  هار و  هویـش و  هب  يرادافو  مالعا  ناوت  یم  ار  ترایز 
.يو هار  رد  يورهر  يارب  ندرپس  دهعتو 

رتهب يارب  ینیمضت  نیتسار ، ترایز  .دناوخ  یم  ارف  نداد  لگ  ندز و  هناوج  هب  ار  شدوجو  دنک و  یم  يراهب  ار  ناسنا  حور  ترایز ،
.تسا هنادواج  هبیط و  تایح  همشچرس ي  هب  ندیسر  نتسیز و 

هژاو زین  نآ  هولج ي  ره  يارب  هتشاد و  ینوگانوگ  ياه  هولج  هراومه  رفس ، اما.تسا  زار  زمر و  رپ  زیگنا و  تفگش  یتحایس  ترایز ،
يدرگناهج و ترجاهم ، چوک ، رفـس ، زا : دنترابع  هدش  هتفرگ  راک  هب  ناسنا  ییاج  هباج  يارب  هک  ییاه  هژاو  .تسا  هدـمآ  دـیدپ  يا 

.تحایس

لاوحا رب  نتفای  یهاگآ  دصق  هب  نوگانوگ  ياه  میلقا  هب  نتفر  زا : تسا  ترابع  تحایس ،

ص:36

متشه www.Ghaemiyeh.comقشع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 83زکرم  هحفص 43 

http://www.ghaemiyeh.com


، نیمز يور  رد  شدرگ  ینعی  تحایس  رگید ، ریبعت  هب  .ناماس  نآ  مدرم  یگدنز  یگنوگچ  گنهرف و  هب  یبایتسد  اه و  نیمزرـس  نآ 
.ندرک يدرگناهج  نتفر و  رفس  هب  هصالخ  نتفر و  يرهش  هب  يرهش  زا 

یم مکحتـسم  رارقرب و  دوخ  ناگتـشذگ  اب  ار  لسن  ره  یگنهرف  يرکف و  ياهدنویپ  هک  تسا  ییاه  هار  زا  یکی  عقاو  رد  يدرگناهج 
دریذپ یم  ققحت  اه  ینتسناد  اه و  ترورض  قیاقح ، زا  يرایسب  كرد  هک  تسا  لاح -  اب  هتـشذگ  دنویپ  یطابترا -  نینچ  رد  .دزاس 

.دوش یم  نشور  ادرف  زورما و  لسن  تیلووئسم  ای  هفیظو  و 

مامت هنییآ ي  هتـسویپ  ناگتـشذگ ، خیرات  هک  نآ  هچ  .تسا  ریذپانراکنا  ترورـض  کی  یتلم  ره  يارب  خیرات  یتایح  تیمها  شقن و 
.دور یم  رامش  هب  ناگدنیآ  يارب  یتربع  رادشه و  هیام  لاح  ره  رد  تسا و  ناگتشذگ  يونعم  یحور و  یناگدنز  زا  ییامن 

، هتـشذگ ياه  تلم  ناینیـشیپ ، راثآ  رد  دیدرگب و  نیمز  يور  رد  دیورب  دنک : یم  شرافـس  اه  ناسنا  هب  دیجم  نآرق  تهج ، نیمه  هب 
نایاپ دیرگنب  دینک و  تقد  ناشک  ندرگ  نارادمامز و 

هدیماجنا اجک  هب  ناشراک  ماجنارس  هدوب و  هنوگچ  نیمز ، رد  متس  داسف و  ناراذگ  ناینب  ناربمایپ و  ناگدننک  بیذکت  نارفاک و  راک 
.تسا

دنرداق هک  دنتـسه  یخیرات  يایوگ  هدنز و  ياهدنـس  هباثم  هب  نیمز ، نوگانوگ  طاقن  رد  هتـشذگ  ياه  نارود  زا  هدنام  ياج  رب  راثآ 
.دنهدب ناشن  ام  هب  ار  اه  ندمت  يدوبان  طاطحنا و  ای  یلاعت  یقرت و  للع  ...یسایس و  یعامتجا ، یگنهرف ، فلتخم  تالوحت 

رد هک  اه  نیا  دننام  هنومن  نارازه  ارـسک و  خاک  لباب ، جرب  رـصم ، مارها  ابـس ، موق  ندمت  راثآ  اه ، خاک  زا  هدنام  ياجرب  ياه  هناریو 
یشوماخ نیع  رد  دنا و  هدنکارپ  ناهج ، رانک  هشوگ و 

.دنهد یم  رادشه  مایپ و  دنیوگ و  یم  نخس  ام  اب  نابز  نارازه  هب 

یم شیوخ  ناـج  نطاـب و  رد  هداد  ناـکت  ییاوآ  جنـس ، هتکن  نیبزیر و  نادـنمرنه  زادرپ و  هتکن  ناـبیدا  هک  تسا  يدراوـم  نینچ  رد 
یم هئارا  دنزاس و  یم  یلجتم  نارگید  نتخاس  رو  هرهب  يارب  يا  هدورس  ای  هتفگ و  هتـشون ، شیامن ، بلاق  رد  ار  نآ  باتزاب  دنونش و 

هنوگ نامه  .دنهد 

نیشن و لد  زیگنا ، تربع  ییاه  هدورس  بلاق  رد  ار  اهادن  نیا  یناقاخ ، نوچمه  ینارعاش  هک 
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.دنا هداد  رارق  ام  يورارف  راگدنام 

رد ار  ناگتشذگ  راثآ  دنزادرپب و  تحایس  ریـس و  هب  نیمز  يور  رد  ناناملـسم  هک  دهد  یم  روتـسد  دیجم  نآرق  ام ، ینامـسآ  باتک 
.دنریگب تربع  اه  نآ  يدهاشم  زا  دننیبب و  دوخ  مشچ  اب  كاخ  يور  رد  ای  نیمز و  لد 

قیقد و شرگن  ناینیشیپ و  تشونرس  راثآ و  یسررب  قیقحت و  موزل  لیلد  هب  تسا ، لئاق  يدرگناهج  يارب  مالسا  هک  یتیمها  نیاربانب ،
ناوت یم  هک  تسا  یتفاـیرد  قطنم و  نینچ  ساـسارب  .تسا  ناـهج  فـلتخم  طاـقن  رد  دـنوادخ  تمظع  تقلخ و  راـثآ  رد  شخبرمث 

.درادن یشقن  هاگیاج و  هملک ، یعقاو  يانعم  هب  يدرگناهج  رد  يزاب ، سوه  يدرگ و  هدوهیب  تقو ، فالتا  تفگ 

هروس ي مشـش  لهچ و  لـمن و  هروس ي  مکی  داـتفه و  توبکنع ، هروس ي  متـسیب  هیآ ي  هلمج  زا  میرک  نآرق  زا  يداـیز  تاـیآ  رد 
.تسا هدش  هداد  هجوت  ناراکهانگ  راک  نایاپ  شنیرفآ و  هب  ندیشیدنا  و  يدرگناهج -  يرگشدرگ و  ضرالا -  یف  ریس  هب  جح 

ناج مسج و  دنـشخب ، یم  الج  ار  حور  دـنبای ، ققحت  نآ  نیتسار  يانعم  هب  تحایـس ، ترایز و  هاگره  تفگ  ناوت  یم  ساسا  نیا  رب 
دوجو هب  یگدنلاب  ییایوپ و  یگتفکـش و  یمدآ ، داهن  رد  دـنزاس و  یم  دـیفم  شخبرمث و  ار  یگدـنز  دـنناهر ، یم  یگدوسرف  زا  ار 

.دنروآ یم 

هژیو هب  .دـننک  یم  هدامآ  توکلم  هصرع ي  رد  زاورپ  يارب  ار  يو  ناور  هتخاس و  ینغ  ار  ناسنا  تغارف  تاـقوا  تحایـس ، تراـیز و 
یگدنز زا  بولطم  يرو  هرهب  يوس  هب  ار  وا  دزاس و  یم  لوحتم  ار  یمدآ  لمعو  هشیدـنا  دـشاب ، هارمه  تفرعم  اب  هاگره  هک  ترایز 

.درب یم  شیپ  يونعم  لامک  و 

يردقنارگ ياهدروآ  هر  میشیدنیب و  اه  تحایـس  اه و  ترایز  زا  رتشیب  رتهب و  هچ  ره  يرادروخرب  هب  تصرف ، زا  مانتغا  اب  تسا  دیما 
شیوخ ِنآ  زا  ریسم ، نیا  رد  ار  انعم  هوکش  زا 

(1) .میزاس

ص:38
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یتمدخ قالخا  ناگتسرهف 

يدوجو تیمها  .دنادب  ار  نآ  ردـق  دـیاب  دوش  یم  سک  ره  بیـصن  هک  تسالاو  يراختفا  تمدـخ  تسا و  نیجع  تمدـخ  اب  مداخ ،
هب زاین  نانآ  لمع  هویـش ي  دروخرب و  ياه  ترورـض  یقالخا و  ياه  یگژیو  ندرمـشرب  هک  تسا  هیاـپ  نادـب  هیاـم ، نارگ  ناـمداخ 

هنوگ تسرهف  نایب  هب  تصرف ، زا  مانتغا  اب  عوضوم و  تیمها  هب  تیانع  اب  اما  .دراد  یلقتسم  باتک  شراگن 

.میزادرپ یم  دنمجرا  نامداخ  يارب  مزال  ياه  یگژیو  يا  هراپ  زا 

هرامه قیفوت ، نیا  رب  دـشاب و  يدزیا  هاگرد  رازگ  ساپـس  میظع ، تبهوم  نیا  زا  يرادروخرب  رطاـخ  هب  دـیاب  مداـخ  زیچ ، ره  زا  شیپ 
.دیوگب رکش  ار  ادخ 

هب فوئر  ماما  هاگراب  رد  هک  تسا  ینامداخ  يراتفر  ياه  هولج  هلمج  زا  نانآ  اب  ناسکی  راـتفر  نارئاز و  همه ي  هب  هژیو  تبحم  زاربا 
زا دیاب  زین  شسدقم  میرح  رازگتمدخ  تسا و  ینابرهم  تفوطع و  رهظم  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما.دننک  یم  راختفا  وا  نارئاز  تمدخ 

هیحور ي هک  تسا  یهیدـب  .درگنب  مشچ  کی  هب  دنتـسه  هک  یلغـش  ماقم و  ره  رد  ار  نارئاز  همه ي  دـشاب و  رادروخرب  یگژیو  نیا 
هب ار  نانآ  كاپ  کچوک و  ياه  لد  دـنزروب و  رهم  رتشیب  نانآ  هب  یمارگ  نامداخ  هک  دـنک  یم  اضتقا  ناناوجونو  ناـکدوک  صاـخ 

، مامه ماما  اب  یتسود  تیونعم و 

.دنزاس بغار  رتشیب 

رامش هب  دنمشزرا  تامدخ  هئارا ي  رد  يرگید  لیخد  لماوع  يرابدرب ، یلامتحا و  تالکشم  لمحت  يریذپان و  یگتسخ  یهوتسن و 
.دنور یم 

، يونعم یبهذم و  ياه  یگژیو  زا  نانآ  يرادروخرب  درمش ، دنهاوخ  دوخ  راتفر  قالخا و  قشمرـس  ار  نامداخ  نارئاز ، هک  اج  نآ  زا 
زا يرود  صولخ ، ندوب  اراد  هلمجزا 
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.دراد لماک  ترورض  اوقت  راقو و  ینابرهم ، نخس ، فطل  هانگ ،

، مرتحم نامداخ  هک  تسا  بوخ  نیاربانب  .دنام  یمن  ناهنپ  نارئاز  نیبزیت  ياه  مشچ  زا  زین  رگیدـکی  اب  نانآ  دروخرب  مادـخ و  لماعت 
نارئاز رب  یبولطم  يراذگریثأت  مه  قیرط  نیا  زا  ات  دنشاب ، هتشاد  رگیدکی  اب  زیمآ  مارتحا  هدیجنس و  هنانابرهم ، يدروخرب  راتفر و 

.دنشاب هتشاد  زیزع 

هتـسارآ و يرهاـظ  نتـشاد  یلک  روط  هب  شوخ و  يوب  زا  هدافتـسا  بساـنم ، بوخ و  یـسابل  ندیـشوپ  يرهاـظ ، عـضو  هب  یگدیـسر 
.دراد يا  هژیو  تیمها  نارگید  هاگن  رد  زین  هتساریپ 

دوخ هتسیاش ي  دروخرب  راتفر و  دناوتب  ات  دسانش  زاب  ار  اه  هفایق  دنادب و  یـسانش  ناور  لیاسم  زا  یتایلک  تسا  رتهب  قفوم  مداخ  کی 
دارفا هب  رتشیب  هچ  ره  یناسر  کمک  ترورـض  هب  دیاب  اج  نیمه  رد  .دـهد  قفو  دارفا  ياه  ییاناوت  تاناکما و  اهزاین ، صیخـشت  اب  ار 

.دراد گرزب  رفاو و  يرجا  دوخ  ياج  رد  هک  درک  هراشا  ناوتان  فیعض و 

رگید زا  تفاـظن ، تیاـعر  يارب  نارئاز  ییاـمنهار  رهطم و  مرح  ياـضف  نتـشاد  هگن  هزیکاـپ  هب  هجوت  یـصخش و  یگزیکاـپ  تیاـعر 
.دوش یم  یقلت  بوخ  مداخ  کی  ياه  یگژیو 

هریاد ي شرتـسگ  اـب  تسا  یهیدـب  هـک  نآ  هـچ  .دـشاب  هتـشادن  دوـجو  ییازفا  شناد  ترورـض  ناـیب  يارب  یلیلد  دـسر  یم  رظن  هـب 
ًالماک ...و  لیم  يا  تنرتنیا ، هنایار ، نوچمه  نیون  یناسر  عـالطا  تاـناکما  زا  یمارگ  ناـمداخ  تسا  مزـال  تاـعالطا ، يژولونکت و 

هتشاد و یهاگآ 

رتهب رت و  قفوم  دوخ  هناقداص ي  تمدخ  هئارا ي  رد  ات  دننادب  ار  اه  نآ  زا  يرو  هرهب  یگنوگچ 

یتح یسیلگنا -  یبرع و  ياه  نابز  اب  ییانشآ  ًالثم  نابز  نتسناد  اتسار  نیمه  رد  .دننک  لمع 

هچ ره  ییامنهار  ناکما  دوش و  یجراخ  نارئاز  اب  رتشیب  هچره  طاـبترا  داـجیا  ببـس  دـناوت  یم  یـصصخت -  هن  یلاـمجا و  ییانـشآ 
ندوب اراد  .دزاس  مهارف  ار  نانآ  رت  هدرتسگ  رتشیب و 

یب ياهراک  تافارخ و  زا  زیهرپ  هب  نارئاز  نداد  هجوت  ناوارف و  یـشناد  هفطاع ، رهم و  زا  راشرـس  یبلق  عیـسو ، یلد  زاـب ، يا  هشیدـنا 
حیرـض اه و  هرجنپ  هب  لفق  هچراپ و  خـن و  نتـسب  نوچمه  هتفرگن -  رارق  دـییأت  دروم  ام  ینید  نایاوشیپ  يوس  زا  هک  يروما  ساسا و 

و رهطم - 

ياه یگژیو  رگید  زا  دروآ ، یم  دراو  هشدخ  ترایز  لصا  هب  هک  ییاهراک  اه و  بیسآ  اب  هزرابم 
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.تسا نامداخ 

؟ دوزفا ناگتسرهف  نیا  هب  ناوت  یم  ار  يرگید  تاکن  هچ  امش  رظن  هب 
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دیشروخ مداخ  قلُخ 

هراشا

اضر نید ، ناطلس  متشه و  ماما  ربق 

شاب هاگراب  نآ  رد  رب  سوبب و  ناج  زا 

خاش یلگ ز  ینیچب  هک  دسر  یمن  تتسد 

شاب هایگ  ناشیا  نبلگ  ياپ  هب  يراب 

« ظفاح هب  بوسنم  »

همئا ي هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  سدـقم  نادـناخ  هب  هک  تسا  یتدارا  راهظا  نایناریا ، ام  ياهراختفا  نیرت  گرزب  زا  یکی 
فیرـش رازم  دـقرم و  تکرب  رپ  دوجو  میرادروخرب ، نآ  زا  هک  مه  يرگید  تبهوـم  .میراد  نیعمجا  مهیلع  هّللا  تاولـص  نیموـصعم 
يوزرآ هک  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  رهطم  مرح  ترایز  رب  هک  میناد  یم  تسام و  نیمزرس  رد  مالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما 

.تسا بترتم  يرایسب  ياه  تلیضف  اه و  باوث  تسا ، یناریا  ناملسم  هعیش و  درف  ره  یبلق 

 : دومرف هک  دنک  یم  تیاور  شترضح  زا  مالسلا  هیلع  اضرلارابخا  نویع  باتک  رد  قودص  خیش  موحرم 

زا هکئالم  زا  يا  هتسد  روص ، هخفن ي  ات  هشیمه  .دش  دهاوخ  هکئالم  دش  دمآ و  لحم  يدنچ  زا  سپ  هک  تسا  يا  هعقب  ناسارخ  رد  »
« .دننک یم  دوعص  یهورگ  لوزن و  هعقب  نآ  رب  نامسآ 

، هعقب نآ  هک  مسق  ادـخ  هب  .دراد  رارق  سوط  رد  هعقب  نآ  : » دومرف تسا »؟ مادـک  هعقب  نآ  .هّللا  لوسر  نباـی  : » دـنتفگ راوگرزب  نآ  هب 
« .دور یم  رامش  هب  تشهب  ياه  غاب  زا  یغاب 

زا دـیدرت  یب  وهآ ، نماض  نیتسار  رئاز  تسا و  نیرب  تشهب  رد  نداهن  ماگ  هضور ، نیا  تفرعم  اب  هناصلاخ و  ترایز  دـیدرت ، نودـب 
.دنام دهاوخن  بیصن  یب  شترضح  فطل  رهم و  تفوطع و 
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گرزب و يراختفا  رهطم ، مرح  نارئاز  هب  يرازگ  تمدـخ  هک  تسور  نیمه  زا  دراد و  الاو  سب  یماـقم  یقیقح  رئاز  تهج  نیمه  هب 
قـالخا ياـه  یگژیو  اـب  زیزع  ناـمداخ  رتـشیب  هچ  ره  سنا  ییانـشآ و  ساـسا ، نیا  رب  دوـش و  یم  یقلت  تـیمها  اـب  مـیظع و  يراـک 

زا يا  هراپ  هب  ارذگ ، هدرـشف و  يا  هنوگ  هب  اج ، نیا  رد  ام  نیاربانب ، .دیناسر  دـهاوخ  ددـم  نانآ  یلاع  فادـها  درب  شیپ  هب  تمدـخ ،
 : مینک یم  هراشا  يراتفر  یقالخا و  ياه  یگژیو  نیا 

يراد نتشیوخ  هلصوح و  فلا - 

یساسا یلصا  زین  نارئاز  هب  تمدخ  راک  رد  لمحت  يروبص و  .دور  یم  رامش  هب  بوخ  قالخا  لوصا  زا  يراد  نتـشیوخ  ییابیکش و 
یقلت يراکوکین  هب  ندوب  بغار  کین و  يراک  ماجنا  يارب  دعاسم  یلاح  نتشاد  ناوت  یم  ار  هلصوح  .دیآ  یم  باسح  هب  يرورض  و 

.دز دنویپ  ناوت  یم  ملح  دهز و  فافع و  يرابدرب و  هب  ار  يروبص  يراد و  نتشیوخ  درک و 

یشاداپ لمع ، زا  رتهب  یشاداپ  هزادنا ، یب  یـشاداپ  هدعو ي  نانآ  هب  دنوادخ  دنا و  هتفرگ  رارق  لیلجت  دروم  نارباص  میرک ، نآرق  رد 
هب رـس  تبـسن  دـننامه  نامیا ، هب  ار  ربص  تبـسن  زین  ام  ینید  ثیداحا  رد  .تسا  هداد  یهلا  دورد  تمحر و  هکئالم و  دادـما  رباربود ،

.دنا هتسناد  ندب 

اب هارمه  هتبلا  .اه  نآ  ربارب  رد  تمواقم  اه و  تبیصم  اهالب ، اه ، یتخس  رد  سفن  شمارآ  تابث و  ینعی  يراد  نتشیوخ  ربص و  ًالوصا 
.ییابیکشان عزج و  ای  ندرک  تیاکش  زا  يرود  هدیجنسان و  ياهراک  راجنهان و  ياه  تکرح  زا  يراددوخ 

: رعاش هتفگ  هب  .تسا  هارمه  ینیریش  یکین و  اب  نآ ، ماجنارس  اما  دسرب ، رظن  هب  خلتو  تخس  زاغآ ، رد  تسا  نکمم  ربص 

نافوط مغ  رد  تسه  ربص  یبن  حونوچ  ترگ 

دیآرب هلاسرازه  ماک  ددرگب و  الب 

دوجو رد  یقالخا  تبثم  ياه  یگژیو  همه ي  شرورپ  نمض  دزرو  یم  شالت  دنلب  یتمه  اب  ینارون ، هناتـسآ ي  رازگتمدخ  نیاربانب ،
.دبای تسد  یبایماک  تلیضف و  یگتسیاش و  هب  هار ، نیا  زا  دهد و  شیازفا  زین  ار  دوخ  يرابدرب  لمحت و  ناوت ، شیوخ ؛
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یلجت یهلا  ياه  تمعن  ندروآدای  هلیـسو ي  هب  دشاب و  اهالب  ناهانگ و  ای  اه ، یتخـس  تالکـشم و  ربارب  رد  دناوت  یم  يروبـص  نیا 
.دجنگب هزوح  نیا  رد  دناوت  یم  نارئاز  ياهراتفر  زا  يا  هراپ  ربارب  رد  يرابدرب  زین  تدابع و  تعاطا و  رب  ربص  هک  نانچمه  .دبای 

رگید هب  هاگره  نامگ  یب  دـهد ، یم  همادا  دوخ  فیرـش  لغـش  هب  يراد  نتـشیوخ  هلـصوح و  اـب  هک  يراوگرزب  مداـخ  لاـح ، ره  هب 
يرعاش هک  نانچ  .درک  دهاوخ  تفایرد  شیوخ  راگدرورپ  زا  هتسیاش  يدزم  رجا و  دوش ، هتسارآ  مه  یقالخا  يوکین  ياه  تلـصخ 

: دیوگ یم 

دوب يرابج  يور  ندومن  هگ  هگ  نیا  متفگ 

دوب يراد  نتشیوخ  ردنا  مدرم  ردق  تفگ :

: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  ترضح 

اراد ار  شماما  زا  یتنـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  یتنـس  راـگدرورپ ، زا  یتنـس  هک  تسا  نمؤم  یتسار ] هب   ] یماـگنه نمؤم ، »
ییابیکـش و شماما  تنـس  مدرم و  اب  ندرک  ارادم  شربمایپ  تنـس  .تسا  رارـسا  يراد  هگن  یـشوپ و  زار  شراگدرورپ  تنـس  .دـشاب 

« .اه یتخس  دیادش و  رد  يرابدرب 

رد تلـصخ  هس  هک  دـبای  یم  تسد  نامیا  تقیقح  هب  یتقو  ناـسنا  هک  دـیامرف  یم  هراـشا  هتکن  نیا  هب  رگید  یناـیب  رد  راوگرزب ، نآ 
هنیزه ي نیمأت  يارب  هک  نیا  مود  .دسانـشب  هناـهاگآ  قیمع و  يا  هنوگ  هب  ار  دوخ  نید  هک  نیا  یکی  .دـشاب  هدـش  هنیداـهن  شدوجو 

.دنک هشیپ  ییابیکش  تامیالمان  تالکشم و  رد  هک  نیا  موس  .دشاب و  يزیر  همانرب  ياراد  شیوخ  یگدنز 

ینابرهم ب - 

نوچمه ار  ناسنا  دوجو  نارگید ، هب  تبـسن  يزرورهم  .دـشخب  یم  لاـمج  هولج و  یگدـنز  هب  هک  تسا  يریـسکا  هفطاـع ، تبحم و 
یم ار  اه  یتشز  اه و  يدونـشخان  دزاس و  یم  اـبیز  ار  یگدـنز  هرهچ ي  تبحم ، .دـنک  یم  زیگنا  لد  هحیار ي  زا  راشرـس  یناتـسلگ 

فرـصم یب  هدیتفت و  يریوک  هب  نیمز  ددـنبرب ، تخر  هعماج  زا  تبحم  دوش و  فیعـض  یمدآ  دوجو  رد  رهم  هفطاع و  رگا  .دـناشوپ 
.دهد یم  قوس  یگتشذگ  دوخ  زا  يراکادف و  يوس  هب  ار  هعماج  درف و  تبحم ، قشع و  دوجو  یلو  .دوش  یم  لدب 

.دراد یم  تسود  رایسب  ار  نابوخ  تسا و  نابرهم  رایسب  دنوادخ  هک  تسا  نیا  تقیقح 
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ار یگدنز  يزرورهم ، .دور  یم  رامش  هب  یناسنا  يایاجـس  هیام ي  ریمخ  دوش و  یم  بوسحم  قالخا  تخرد  هشیر ي  تبحم  ًالوصا 
هب کمک  يراکادف و  راثیا و  ياه  هنیمز  دشخب و  یم  میکحت  ار  اه  طابترا  اه و  هقالع  .دنک  یم  ینتشاد  تسود  نیریش و  همه  يارب 

.دزاس یم  مهارف  ار  عون  مه 

وا نادناخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یتسود  مدرم ، هب  تبحم  ادخ ، هب  رهم  دریگب : رب  رد  ار  يددعتم  ياه  هخاش  دناوت  یم  تبحم 
.اه یکاپ  اه و  كاپ  همه ي  اه ، یبوخ  اه و  بوخ  همه ي  هب  تبسن  يزرورهم  و  مالسلا ] مهیلع  ناماما  ]

ینابرهم و زین  ینید  تایاور  میرک و  نآرق  تایآ  رد  .درک  یقلت  هعماج  درف و  يارب  نیتسار  يا  هیامرس  ار  تبحم  ناوت  یم  يریبعت  هب 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  هک  اج  نآ  ات  هدش ، هدرمشرب  مهم  دنمشزرا و  رایسب  تبحم ؛

؟ تسا يرگید  زیچ  یتسود ؛ تبحم و  زج  نید ، تقیقح  ایآ  بحلا »؟ الا  نیدلا  له  »

: دیامرف یم  بلطملادبع  نادنزرف  هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

دنریگب و ياج  نآ  رد  مدرم  همه ي  هک  دیروآ  دوجو  هب  ار  يرهم  رپ  گرزب و  طیحم  شیوخ  تورث  هیامرـس و  اب  دیناوت  یمن  امـش  »
اه نآ  تبحم  هلیسو  نیا  هب  دیوش و  ور  هب  ور  مدرم  اب  هداشگ  هرهچ ي  شاشب و  يور  اب  نیاربانب  دوش ، هجوتم  امـش  هب  نانآ  ياه  لد 

«. دینک بلج  ار 

فطل تبحم و  بلج  ياـه  هنیمز  مه  یمارگ ، نارئاز  هب  يزرورهم  يـالاو  رـصنع  زا  يرو  هرهب  اـب  دـنناوت  یم  مه  دـنمجرا  ناـمداخ 
مرح يونعم  طـیحم  مه  دـننک و  تیوقت  نارگید  شیوخ و  رد  ار  یتـسود  عون  سح  مه  دـنروآ ، مهارف  دوخ  هب  تبـسن  ار  دـنوادخ 

: اریز .دنزاس  رت  ینتشاد  تسود  رتریذپ و  لد  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  نادنمتدارا  ناسوب و  ياپ  يارب  ار  رهطم 

دوش یم  لگ  اهراخ  تبحم  زا 

دوش یم  لم  اه  هکرس  تبحم  زا 

دوش یم  هدنز  هدرم  تبحم  زا 

دوش یم  هدنب  هاش ، تبحم ، زو 
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یمین مدرم ، اب  تبحم  یتسود و  راهظا  : » دیامرف یم  هک  مینک  هراشا  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  يالاو  مالک  هب  تسا  بوخ  تیاهن ، رد  و 
« .تسا لقع  زا 

.تسناد اناد ، ياه  ناسنا  زراب  ياه  یگژیو  زا  ناوت  یم  ار  زیمآ  تبحم  لامعا  يزرورهم و  ساسا ، نیا  رب 

هتسارآ رهاظ  ج - 

ياه طابترا  لـماعت و  رد  نارگید و  اـب  دروخرب  رد  لـماع ، نیا.تسا  هتـساریپ  هتـسارآ و  رهاـظ  نمؤم ، ناـسنا  ياـه  یگژیو  زا  یکی 
.دوش یم  دارفا  اب  ندش  سونأم  حیحص و  طابترا  مدع  ببس  ًالومعم  یگتسارآان ، یگدیلوژ و  .تسا  رثؤم  رایسب  یعامتجا ،

نانچ شیابیز  هتـسارآ و  رهاظ  باذج و  هفایق ي  .تفاتـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  روضح  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  يزور 
«. تسا هدش  کیدزن  نم  هب  هدراهچ  بش  هام  هک  مدرب  نامگ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تشاد  يا  هولج 

یم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  .تشاد  ار  ناشیا  اب  رادید  ياضاقتو  دـمآ  یمارگ  لوسر  هناخ ي  هب  يدرم  رگید  يزور 
دوخ تروص  رس و  يوم  نآ ، رد  نتسیرگن  اب  دنداتسیا و  دوب ، ناش  کیدزن  هک  یبآ  فرظ  ربارب  رد  دنورب ، نوریب  قاتا  زا  دنتـساوخ 
هیلع ادـخ  لوـسر  دـیدرک »؟ نـینچ  ارچ  : » دیــسرپ دوـب ، هدـش  هدز  تفگــش  تلاـح  نـیا  ندــید  زا  هـک  هشیاـع  .دــندرک  بـترم  ار 
يارب ار  نتـشیوخ  دـسرب و  دوـخ  هب  دور ، یم  شردارب  رادـید  هب  یناملـسم  یتـقو  هـک  دراد  یم  تـسود  دـنوادخ  : » دندومرفمالـسلا

.دیارایب وا  تاقالم 

نینچمه .دراد » تسود  ار  ییابیز  تسابیز و  دـنوادخ  : » هک میا  هدـناوخ  ای  هدینـش  ار  هلمج  نیا  اـم  همه ي  داـیز ، رایـسب  لاـمتحا  هب 
.دنیبب مدرم  رد  ار  دوخ  ياه  تمعن  رثا  هک  دراد  یم  تسود  اتکی  راگدرورپ 

یم ایوج  ترـضح  زا  ار  نآ  تلع  نوچ  دیـشوپ و  یم  ار  دوخ  ياه  سابل  نیرترب  زامن ، ماـگنه  هب  ًـالومعم  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما 
«. منک یم  تنیز  یهلا  هاگـشیپ  رد  ار  دوـخ  تهج  نـیمه  هـب  .دراد  تـسود  ار  لاـمجو  تـسا  لـیمج  دـنوادخ  : » دوـمرف یم  دـندش ،

مه شدوخ  دنوادخ 
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.دیوش رضاح  دجاسم  رد  شیوخ  ياه  تنیز  اب  تسا  هدومرف 

یگتـسارآ تنیز و  زا  يرو  هرهب  شوخ و  يوب  رطع و  زا  هدافتـسا  اهوم ، ندرک  هناش  اـبیز ، بوخ و  ساـبل  ندیـشوپ  ساـسا ، نیا  رب 
.تسا دیفم  بولطم و  لفاحم ، رد  روضح  يارب 

دنشاب و هتشاد  هتسارآ  رایسب  يرهاظ  هاگره  ناهج ، ناناملسم  رورس  اوشیپ و  نیمتشه  یتوکلم  هاگراب  نارازگتمدخ  هک  تسا  یهیدب 
ره يریگ  هرهب  يارب  نانآ  ییامنهار  رد  زین  نارئاز و  اب  حیحص  عیرس و  طابترا  داجیا  رد  دوش ، مأوت  ینورد  شیارآ  اب  یگتسارآ  نیا 

.دوب دنهاوخ  رت  قفوم  ترایز  تیونعم و  زا  رتشیب  هچ 

حالصا رگید ، یمالک  رد  درامش و  یمرب  ایبنا  قالخا  زا  ار  ندوب  هزیکاپ  ینخس  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زین  هنیمز  نیا  رد 
تـسا مهم  هتکن ي  نیا  هدـنهد ي  ناشن  اه ، هراشا  هنوگ  نیا  ...دـناوخ  یم  ناربمایپ  ياه  شور  زا  ار  شوخ  يوب  ندرب  راـک  هب  وم و 

یگتسارآ هک 

.تسا رادروخرب  يدایز  تیمها  زا  هدوب و  ام  نایاوشیپ  هجوت  دروم  زین  يرهاظ 

صالخا د - 

كرـش مدرم ، رطاخ  هب  ندروآ  اج  هب  ندرک و  لمع  تسایر و  مدرم ، رطاخ  يارب  لـمع  ندرک  كرت  تسا : هتفگ  ضاـیع  نب  لیـضف 
.یهاوخن ادخ  زا  ریغ  يرگید  رظان  دهاش و  دوخ  راک  يارب  هک  تسا  نآ  صالخا  .تسا  صالخا »  » ود نیا  زا  ندوب  یلاخ  تسا و 

شریذـپ دروم  صلاخ ، لامعا  اـهنت  تسا و  تین  صولخ  نتـشاد  هب  تداـبع  ماوق  كـالم و  دـیآ  یم  رب  ینید  تاـیاور  زا  هک  ناـنچ 
دنوادـخ ياضر  يارب  اهنت  هک  تسا  شاداپ  ياراد  بولطم و  تسرد و  يراـک  تداـبع و  تقیقح ، رد  .دریگ  یم  رارق  قح  ترـضح 

هب لامعا  ندولآ  تسا و  يراک  بیرف  یعون  عقاو  هب  يزاس  رهاظ  يراـکایر و  .مدرم  دـمآ  دـب  دـمآ و  شوخ  يارب  هن  دریذـپ ، ماـجنا 
.ددرگ یم  نآ  ندش  ریثأت  یب  ییاراکان و  ببس  یصلاخان ، ایر و  كرش و 

نیب زا  ار  نآ  يالج  بلق و  يافـص  هک  يزیچ  ره  زا  لد  نتخاس  یلاخ  لمع و  ندرک  صلاخ  فاص و  ناوت  یم  ار  صالخا  نیارباـنب 
! نارگید هَچ  هَچ  هب و  هب  هن  دشاب ، رظن  رد  یهلا  ياضر  طقف  نآ  ماجنا  رد  هک  يراک  .تسناد  درب ، یم 
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مه صالخا  دراد ، زاین  ورین  هب  تکرح  يارب  نیـشام  هک  هنوگ  نامه  .دیآ  یمن  تسد  هب  قشع  نودب  تمدخ ، رد  راک و  رد  صولخ 
.دش دهاوخ  صلخم  مرجال  دشاب ، وا  قلخ  هب  تمدخ  ادخ و  قشاع  یتسار  هب  هک  یسک  .تسا  جاتحم  قشع  هب 

ایر زا  دوخ  دـنوادخ ، هک  اج  نآ  زا  .دراد  یگتـسب  نآ  هجرد ي  هب  هکلب  تسین ، هتـسباو  نآ  تیمک  هب  يراک  ای  تدابع  چـیه  شزرا 
دهاوخ یم  تسا ، تسار  ور  قداص و  همه  اب  رازیب و 

اهنت دریذپ و  یمن  تادابع  رد  ار  يا  هبئاش  چیه  يور ، نیمه  زا  .دنشاب  نینچ  زین  شناگدنب  هک 

.دشاب لالز  كاپ و  صلاخ و  هک  تسوا  لوبق  دروم  يراک 

هک دنیآ  یم  لیان  يوضر  سدقم  ناتـسآ  نارئاز  هب  دوخ  يونعم  تمدخ  شاداپ  ذخا  هب  هاگ  نآ  ماقم ، الاو  نامداخ  هک  تسا  نشور 
.دوش میدقت  دنوادخ  هاگشیپ  هب  ییایر ، یب  تقادص و  افص و  لامک  رد  صالخا و  زا  یقبط  رد  ناشدنمشزرا  تمدخ 

مظن ه - 

، زور بش و  دش  دمآ و  .هدیدرگ  راوتـسا  باتک  باسح و  ساسارب  نآ  زیچ  همه  هک  تسا  دنمفده  مظنم و  هعومجم ي  کی  ناهج ،
هار رادـم و  رد  کی  ره  بیترت و  مظن و  لصا  ساسارب  همه  همه و  ناگراتـس ، نیمز و  هام و  دیـشروخ و  شدرگ  لاس ، هتفه و  هام و 

همه ي .دـنا  هدیـشخب  موادـت  هتخیر و  یپ  مظن  يزیر و  همانرب  اب  ار  دوخ  یگدـنز  زین  قفوم  ياه  ناـسنا  .دنـشدرگ  رد  شیوخ  نیعم 
اه ینادرگرس  اه و  تقو  فالتا  اه ، يراک  هدنکارپ  اه ، هقرفت  اه ، یناماسبان 

.دنریگ یم  همشچرس  یمظن  یب  زا 

رظن رد  یـصخشم  هژیو و  ياه  نامز  تاـقوا...و و  جـح  سمخ ، هزور ، زاـمن ، لـثم  اـم ، تاداـبع  ماـجنا  يارب  یتح  هک  مینیب  یم  رگا 
بولطم هجیتن ي  هب  ات  دشاب ، دوخ  صاخ  مظن  عبات  دیاب  یگدنز  رد  زیچ  همه  هک  میشیدنیب  یـساسا  هتکن ي  نیا  هب  دیاب  هدش ، هتفرگ 

.میبای تسد 

.دشخب یم  تلوهس  ار  ترخآ  راک  هب  نتخادرپ  مه  دنک و  یم  ناسآ  ار  ایند  راک  هب  یگدیسر  مه  ندوب ، مظنم 

يریگولج نآ  ياه  هناد  ندش  هدنکارپ  زا  هک  تسا  حیبست  خن  دننامه  يریبعت  هب  مظن 
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.دزاس یم  هدافتسا  لباق  دمآراک و  ار  نآ  عقاو  رد  دنک و  یم 

سب نیمه  مظن  تیمها  رد  .دوش  یم  اهراک  زا  بولطم  يرو  هرهب  اه و  نآ  ندـمآ  ناماس  هب  ثعاب  اهراک ، رد  بیترتو  مظن  تیاـعر 
مهم هلأسم ي  نیا  هب  شنادـنزرف ، هب  دوخ  تیـصو  نایب  ماگنه  هب  تداهـش و  رتسب  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  ناـیقتم ، يـالوم  هک 

.دنک یم  توعد  اهراک  رد  مظن  زا  يریگ  هرهب  هب  ار  ناگمه -  و  نانآ -  دیامرف و  یم  هراشا 

ریبعت هب  .دـنک  یم  مه  راذـگریثأت  هتـساریپ و  ابیز ، ار  اهدرواتـسد  دروآ ، یم  راـب  هب  ار  یبولطم  جـیاتن  هک  نیا  رب  هوـالع  ندوب ، مظنم 
: رعاش

تسوربا لاخ و  دخ و  مشچ و  نوچ  ناهج 

تسوکین شیوخ  ياج  هب  يزیچ  ره  هک 

.دور یم  رامش  هب  نآ ، هدییاز ي  مظن و  ورگ  رد  ییوکین  نیا  هک  تسا  یهیدب 

یبایتسد هب  مه  دریذـپ ، تروص  هدـعاق  اب  مظنم و  يدرکیور  ساسارب  هاگره  مه ، نارئاز  هب  یناسر  تمدـخ  جرا  رپ  راک  انبم ، نیا  رب 
.دوش یم  حرطم  یمارگ  نارئاز  هدافتسا ي  يارب  مهم  یسرد  ناونع  هب  مه  دماجنا و  یم  ناشراک  تبثم  جیاتن  هب  زیزع  نامداخ 

داشرا ییامنهار و  و - 

 - ماع ییانعم  رد  یلک -  روط  هب  دناد و  یمن  ار  نآ  صخشم  قیقد و  لحم  دیوج و  یم  ار  ییاج  ای  يزیچ  هک  یـسک  هب  یناشن  نداد 
لداعم ار  نآ  دـنیوگ و  یم  هلاـض » داـشرا   » ینید حالطـصا  رد  تسا ، نآ  يوجتـسج  رد  هک  يزیچ  هب  ار  یـصخش  ندرک  ییاـمنهار 

.دنناد یم  ندرک  هلماعم  ادخ  اب  عقاو  رد  نداد و  هقدص 

نامگ هک  یـصخش  .دهدب » هقدص  زور  ره  هک  تسا  مزال  یناملـسم  ره  رب  : » دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  راب ، کی 
یم ترضح  دراد »؟ ار  ییاناوت  نیا  یسک  هچ  : » دسرپ یم  تسا ، ریقف  هب  نداد  لوپ  طقف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوصقم  دنک  یم 

هب رما  رامیب ، تدایع  .تسا  هقدص  نداد  ناشن  یسک  هب  ار  یهار  .تسا  هقدص  یعون  نتشادرب ، یناملسم  هار  رس  زا  ار  يراخ  دنیامرف :
.دنا هقدص  همه  اه  نیا  نداد ، ار  یسک  مالس  خساپ  رکنم و  زا  یهن  فورعم و 

يریخ دصقم  هب  ار  یصخش  ای  دناسرب ، شبحاص  هب  ار  يا  هدشمگ  یسک  هاگره  نیاربانب ،
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.دوش یم  کیرش  زین  صخش  نآ  باوث  رد  هناهاوخریخ ، کین و  يراک  نداد  ماجنا  رب  هوالع  دنک ، ییامنهار  دجسم  لثم 

ار وا  باوث  تسا و  ریخ  راک  هدنهد ي  ماجنا  دننام  دنک ، تلالد  يریخ  راک  هب  ار  یـصخش  هک  یـسک  : » دنا هدومرف  ام  یمارگ  لوسر 
«. دراد

ییابیکـش و تناتم و  اب  هاگره  هک  دوش  یم  بوسحم  نامداخ  ياـهراک  نیرتهب  زا  یکی  نارئاز ، داـشرا  ییاـمنهار و  ساـسا ، نیا  رب 
هب نارگید  ییامنهار  داشرا و  هک  تسا  یهیدب  .دزاس  یم  میهـس  نارئاز  ترایز  ناوارف  باوث  رد  ار  نانآ  دشاب ، مأوت  صالخا  مظن و 

يریگولج نانآ  ینادرگرـس  تقو و  فالتا  زا  هک  نارئاز  ییامنهار  هژیو  هب  دناسر  یم  ددم  یبوخ  ریخ و  شرتسگ  هب  ریخ ، ياهراک 
یم جـجحلا  نماث  ترـضح  یتوکلم  هاگراب  تیونعم  زا  يرو  هرهب  يارب  رت ، بسانم  ییاضف  ندـمآ  مهارف  مظن و  داجیا  ثعاب  هدرک ،

.دوش

: هک تسا  هدورس  ابیز  هچ  يزیربت  بئاص 

دوجو نابایب  رد  يرضخ  قشع ، زا  ریغ  تسین 

نک داشرا  قشع  هب  ینیب  يا  هتشگ  مگ  اجک  ره 

یم یقلت  مدرم  ياه  تجاح  ندروآرب  ریخ و  راک  ماجنا  زا  يزراب  قادـصم  نارگید  تیادـه  ییاـمنهار و  داـشرا و  هک  تسا  نشور 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  ام ، راوگرزب  ماما  هراب  نیا  رد  .دوش 

هک دینادب  دینکب و  ار  شـشوک  تیاهن  ناشیاه ، يراوگان  عفر  نانآ و  نتخاس  نامداش  نامیا و  اب  دارفا  ياه  يدنمزاین  ندروآ  رب  رد  »
، رگید ییاج  رد  نینچمه  .تسین » نمؤم  دارفا  ندرک  نامداش  زا  رتالاب  رترب و  تاـبجاو ، ماـجنا  زا  سپ  راـگدرورپ ، دزن  يراـک  چـیه 

: دیامرف یم 

رتهب هچ  دشاب ، یبوخ  ریخ و  ِروخ  رد  هتسیاش و  صخش ، نآ  رگا  هک  نآ  هچ  .دیراد  اور  یلهاان  لها و  ره  هب  تبـسن  ار  یبوخو  ریخ  »
نآ راوازس  امش  دشابن ، یبوخ  قیال  وا  رگا  و 

« .دوب دیهاوخ 
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نارئاز نامداخ و  لباقتم  ياهراتفر  اهرواب و  ز - 

هک نیارب  هوالع  یمالـسا  يالاو  قـالخا  زا  یمارگ  ناـمداخ  يرادروخرب  .دـیآ  یم  دـیدپ  یکین  زا  یکین  دروآ و  یم  یبوخ  یبوخ ،
یم هریخذ  اهنآ  يارب  يونعم  شاداپ  رجا و  دراد و  یم  هگن  داش  هتـساریپ و  مه  ار  ناـشناور  دـنک ، یم  ناـسآ  ناـنآ  يارب  ار  تمدـخ 

.دوش یم  زین  نارئاز  هتسیاش  ياهراتفر  تبثم و  ياهرواب  داجیا  رد  يرثؤم  لماعو  دزاس 

کی ناونع  هب  شیوخ  راک  هب  دـشاب و  هتـشاد  تلیـضف  شناد و  هتفیـش ي  تیونعم و  زا  راشرـس  یناـج  لد و  یمداـخ ، هک  یماـگنه 
هب یناسر  کمک  قح و  ترـضح  ياضر  يارب  شرواـب  هشیدـنا و  تانکـس و  تاـکرح و  همه ي  هک  یماـگنه  زین  درگنب و  تداـبع 

هاگره هک  نانچ  مه  .دنک  یم  نادنچ  دص  ود  نارگید  رب  ار  وا  رادنپ  راتفگ و  رادرک و  يراذگ  ریثأت  زین  دنوادخ  دـشاب ، وا  ناگدـنب 
ترایز هب  لماک  تفرعم  تخانش و  كانبات و  يا  هشیدنا  كاپ و  یبلق  اب  نارئاز 

.تخاس دهاوخ  نشور  زین  ار  نامداخ  یگدنز  ياضف  ناشلمع  هشیدنا و  وترپ  دنیایب ،

شوخ يوب  زا  اج  کی  عمج و  کی  رد  رـضاح  دارفا  همه ي  هاگره  هک  تسج  کـسمت  لاـثم  دـهاش  نیا  هب  ناوت  یم  ساـسا  نیا  رب 
نامیا و بسک  هار  رد  یمداخ  ای  رئاز  ره  هک  یماگ  ره  اذل  .دنا  هدناسر  ددم  لحم  نآ  ندش  رطعم  هب  عقاو  رد  دنـشاب ، هدرک  هدافتـسا 

افص و یهاگآ و 

تیالو تماما و  تمظع  اب  ماقم  رت  قیمع  تخانـش  يارب  نازیزع  نیا  زا  کی  ره  هک  یـشالت  ره  درادرب و  یکاپ  صولخ و  تراهط و 
ریثأت نمض  دنرادرب ، مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  ترضح  تیاده  نامسآ  نازورف  دیـشروخ  زا  رتشیب  هچ  ره  يرو  هرهب  و 

.داد دهاوخ  شرتسگ  ار  رهطم  مرح  يونعم  ياضف  لیاضف ، بسک  هب  رگیدکی  قیوشت  لباقتم و 

هجوتم تیالو  دیـشروخ  زا  يرو  هرهب  یهلا و  تمحر  يایرد  يوس  هب  رتهب  رتشیب و  هچ  ره  ار  نامیا  یلاها  ياه  لد  يدرکیور  نینچ 
.تخاس دهاوخ  نامداش  نشور و  ار  ناهج  نانمؤم  ياه  لد  نامیا ، قشع و  عاعش  هک  تسا  تروص  نیا  رد  تخاس و  دهاوخ 

: دسیون یم  نانجلا  حیتافم  فورعم  باتک  رد  هک  مینک  هراشا  یمق  سابع  خیش  ناورداش  مالک  هب  راتشون ، نیا  نایاپ  رد  تسا  بوخ 

نید و بحاص  حالص و  ریخ و  لها  زا  فیرش  لحم  نآ  مادخ  هک  تسا  راوازس  «و 
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رب دنیامنن و  نانآ  رب  یتشرد  تظلغ و  دنناشنورف و  اهنآ  رب  ار  دوخ  مشخ  دننیب و  یم  نارئاز  زا  هچ  نآ  دنیامن  لمحت  دنـشاب و  تورم 
هک ار  مادخ  تسیاب  هلمجلاب  دنیامن و  مگ  ار  دصقم  هار  رگا  دننک ، تلالد  ییامنهار و  ار  ابرغ  دننک و  مادقا  ناجاتحم  جئاوح  ياضق 

« .نارئاز تظفاحم  تسارح و  فیظنت و  زا  مزال  تامدخ  رد  دنوش  لوغشم  یتسار  تقیقح و  هب 

یفیاظو ماجنا  رد  دهد و  رارق  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  نیتسار  نامداخ  نارئاز و  رامـش  رد  ار  ناگمه  نانم ، دنوادخ  هک  تسا  دـیما 
.دهد قیفوت  میراد  هدهعرب  هک 

! نیمز نامسآ و  ردقنارگ  باتفآ  نیمتشه  رب  مالس  انعم و  رون و  نامداخ  همه ي  رب  افصاب و  روشرپ و  نارئاز  همه ي  رب  مالس 
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عبانم

.1364 نارهت ، یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  یفسلف ،] راتفگ  ياه  باتک  زا  هدیزگرب   ] تیب لها  بتکم  زا  یتیبرت  تایاور  ثیدحلا ، - 

.1365 دهشم ، یسودرف  هاگشناد  پاچ  يوفطصم ، داوج  دیس  رتکد  مالسا ، هاگدید  زا  تیناسنا  - 

.1382 نارهت ، ملق ، لها  یبجوا ، دمحم  ششوک  هب  يراصنا ، هّللادبع  هجاوخ  نیرئاسلا  لزانم  یسیونزاب  توکلم ، ات  - 

.ات یب  مق ، قح ، هار  رد  هسسؤم ي  هیریرحت ي  تئیه  زا  مالسا ، زاس  یگدنز  لیاسم  زا  یخرب  - 

اضریلع ششوک  هب  هعیرشلا ، حابصم  یسیونزاب  صیخلت و  يرادنید ، هار  غارچ  - 

.1382 نارهت ، ملق ، لها  روپراتخم ،

.1374 نارهت ، يدازآ ، مایپ  يزاریش ، يرئاح  هّللا  تیآ  اهدنپ ، اهلثم و  - 
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...مدوب مرح  مداخ  رگا 

مدرک و یم  دنلب  نامـسآ  رب  ار  دوخ  ياه  تسد  زیچ ، ره  زا  شیپ  مدوشگ  یم  باوخ  زا  هدید  هک  هاگپ  ره  رد  مدوب ، مرح  مداخ  رگا 
مدش و یم  هارمه  داب  اب  دادماب  ره  مدوب ، مرح  مداخ  رگا  .متـشاد  یم  هضرع  زاین  یب  ترـضح  هاگرد  هب  ار  میاهزاین  لد ، يادیوس  زا 

.مدرک یم  كربتم  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  مامه  ماما  لالجرپ  هاگراب  زبس  مچرپ  رب  بدا  هسوب ي  اب  ار  منابل 

رب ار  يادخ  مالسلا ، هیلع  ماما  نیمتشه  هاگشیپ  هب  مارتحا  بدا و  ضرع  اب  مدوب ، مرح  مداخ  رگا 

.مدرازگ یم  ساپس  الاو ، قیفوت  میظع و  تمعن  نیا 

زا متـسناد و  یم  ناحبـس  ترـضح  يوـس  زا  یقیفوـت  مدرک ، یم  هئارا  يزیزع  رئاز  ره  هب  هـک  ار  یتمدـخ  ره  مدوـب ، مرح  مداـخ  رگا 
.مدروآ یم  ياج  هب  رکش  هدجس ي  ناّنم ، ترضح  هاگرد  هب  ناج  میمص 

.مبای ییاهر  یتسپ  يدیلپ و  هنوگره  زا  ات  مدناشک  یم  تسود  ترضح  نارئاز  ياپ  كاخ  هب  ار  دوخ  مدوب ، مرح  مداخ  رگا 

بـسک هب  ارم  یگدـنز ، رـسارس  رد  هک  مدرک  یم  اضاقت  نآ  رد  مدورـس و  یم  يرعـش  یتسه  قلاخ  هب  باطخ  مدوب ، مرح  مداخ  رگا 
.درادب قفوم  دیهش  ماما  یسدق  يارس  نحص و  زا  ضیف 

مدرک یم  انعم  تغالب  ناراب  هسوب  ار  اج  همه  مدناوخ و  یم  يدنـسرخ  هباطخ ي  باتفآ ، نارئاز  همه ي  يارب  مدوب ، مرح  مداخ  رگا 
! تسوا وت و  نم و  هدک ي  تنامض  هک  وهآ ، هاگهانپ  اهنت  هن  اج  نیا  هک  متفگ  یم  ایند  مدرم  همه ي  هب  و 

ِكاپ مدنکفا و  یم  متشه  هلبق ي  فاطلا  يایرد  هب  گنرد  یب  ار  دوخ  مدوب ، مرح  مداخ  رگا 
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.مدمآ یمرب  نآ  زا  كاپ ،

.مداهن یمن  او  تسد  زا  يور ، چیه  هب  ار  تمدخ  تصرف  قیفوت و  مدوب ، مرح  مداخ  رگا 

هک مدز  یم  دایرف  ناگدرم  لد  همه ي  هب  باطخ  متشون و  یم  اناوخ  یطخ  اب  ار  شیوخ  يدیشروخ  تارطاخ  مدوب ، مرح  مداخ  رگا 
.تفای دیهاوخن  باتفآ  راید  نیا  رد  زج  ار  شیوخ  ناجو  مسج  شخبافش  يوراد  يدبا و  تایح 

ِرـس لاعتم ، رداق  ربارب  رد  زج  یگدازآ ، همه ي  اب  هک  مدرک  یم  يزبسرـس  ورـس  راـثن  ار  شیوخ  خرـس  نوخ  مدوب ، مرح  مداـخ  رگا 
میرکت میظعت و  ِرس  میالوم  ربارب  رد  زج  میلست و 

.دروآ یمن  دورف 

یم سدقم  ناکم  نیا  هب  ناگدمآ  راثن  دمآ ، یمرب  منابز  لد و  تسد و  زا  هک  ار  یتمدخ  ره  یغیرد ؛ چیه  یب  مدوب ، مرح  مداخ  رگا 
.مدرک

تیالو و هب  هدرپس  ِلد  دوشن و  هدیـشک  میاه  هشیدـنا  هندـب ي  رب  یـشخ  طخ و  چـیه  هک  مدـیزرو  یم  شالت  مدوب ، مرح  مداـخ  رگا 
یتسس گنرد و  اطخ و  هار  هب  زگره  متیاده ، ییالاو و 

.دورن

یمن بیرغ ، فوئر و  ماما  زج  یـسک  هاگـشیپ  هب  ار  مهاگن  زگره  متخیوآ و  یم  تسود  تبحم  راد  هب  ار  ملد  مدوب ، مرح  مداخ  رگا 
متخود

! مدش یم  دراو  رون  لزنم  هب  تفرعم  باب  زا  متشامگ و  یم  تمه  نتشیوخ  ینید  شناد  يالتعا  هب  مدوب ، مرح  مداخ  رگا 

رای ترایز  ییابیز  متخیوآ و  یم  منادنزرف  ندرگ  هب  ابیز ، يزیوآ  ندرگ  نانوچ  ار  اه  یبوخ  همه ي  هب  قشع  مدوب ، مرح  مداخ  رگا 
.مدرک یم  یشاقن  ناهج  مدرم  همه ي  يارب  ار 

اجک هب  ناسنا ! يآ  مدز : یم  دایرف  مداد و  یم  رـشن  اج  همه  رد  ار  میالوم  رورـس و  هنارک ي  یب  فاطلا  رابخا  مدوب ، مرح  مداخ  رگا 
.تساج نیا  ایند ، ربهر  نیرت  نابرهم  يور !؟ یم 

.دسر یم  ناج  ماشم  هب  دهشم  زا  ناهج ، رطع  نیرت  هحیار  شوخ  تسا و  تمس  نیا  رد  شیاین  هیواز ي  نیرتابیز 

، نامیا اب  هراوس ي  رباع  هاگرذگ  زا  متفرگ و  یم  ار  ناگمه  لد  تسد  مدوب ، مرح  مداخ  رگا 
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هب مدرب و  یم  ییاناد  نید و  نامسآ  رتخا  نیمتشه  ششخب  يراوگرزب و  ملح و  تمارک و  ملع و  تواخس و  جاوم  هاگتـسیا  يوس  هب 
یماقمالاو ماما  هچ  ام ، هک  مداد  یم  ناشن  ناگمه 

.میراد

هب رتشیب  هچره  ندـش  انـشآ  اب  متـشاذگ و  یمن  ّتنم  متخورف و  یمن  رخف  یـسک  چـیه  هب  یتمدـخ  چـیه  يارب  مدوب ، مرح  مداخ  رگا 
.مدرک یم  ندشرتهب  هچره  رد  یعس  دوخ ، یقالخا  ینید و  فیاظو 

هنارتوبک مدـمآ و  یمرد  زاورپ  هب  اهربا  يوسارف  رد  اوقت ، شناد و  نامیا و  قالخا و  لاـب  ود  زا  يرو  هرهب  اـب  مدوب ، مرح  مداـخ  رگا 
.مدرک یم  زاورپ  اه  ییابیز  اه و  یبوخ  همه ي  درگ 

.مدرک یم  راشرس  تبحم  قشع و  يادص  زا  ار  يرشب  ياه  ناویا  همه ي  هراقن ، يادص  جاوما  اب  مدوب ، مرح  مداخ  رگا 

! مشاب ترضح  مرح و  مداخ  یتسار  هب  هشیمه  هک  مدیزرو  یم  شالت  مدرک و  یم  وزرآ  مدوب ، مرح  مداخ  رگا 
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اه یبوخ  هصالخ ي 

، ناناملـسم جئاوح  هاگ  هلبق  هب  نانمؤم ، هاگیاج  هب  ناگتـشرف ، فاطم  هب  يا و  هدرک  تمه  باکر  رد  ياپ  هک  وت  رب  مالـس  زیزع ! رئاز 
.يا هدمآ  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  رهطم  مرح  هب  مالسلا ، هیلع  یسوم  هداز ي  ِنما  میرح  هب  نارئاز ، گرزب  هاگهانپ  هب 

یکاپ تراهط و  زا  راشرس  یلد  راقو ، شمارآ و  اب  رادوزرآ ، هنادنمقوش و  یـشوپب ، صالخا  هماج ي  ات  یـشوک  یم  هک  وت  رب  مالس 
.یباتشب اناد  ییاوشیپ  الاو و  یماما  دقرم  فاوط  هب  يراد  دصق  هک  يور  نآ  زا  ییارایب ، هزیکاپ  ییاه  هماج  هب  ار  نتشیوخ  یبایب و 

ناربهر زا  يربهر  هب  تبـسن  يرادافو  مالعا  ینعی  ماما ! يالاو  ياه  هشیدـنا  رب  ندز  هسوب  ینعی  ترایز  يا  هتخومآ  هک  وت ، رب  مـالس 
شور هار و  ندومیپ  ینعی  یهلا ، لازیال  تردق  زا  نتفرگورین  ینعی  رون ، اب  هرابود  یتعیب  ینعی  نامیا ، شوخ  دورـس  ّمنرت  ینعی  نید ،

يوس هب  نآ  ندادزاورپ  لد و  تسد  ِنتفرگ  ینعی  كالفا ، هب  كاخ  زا  ندیرپ  ینعی  كاپ ، ناماما 

هاگن ینعی  يونعم ، تردق  بسک  ینعی  نید ، تاروتسد  يارجا  يارب  ندش  هدامآ  ینعی  ادخ ، ناگتشرف  اب  ندش  لابمه  ینعی  نامسآ ،
...یبوخ هچره  يوجتسج  ینعی  يوبن ، بتکم  هب  يا  هناقشاع 

! یکاپ هاگیاج  نیا  نادردق  یهاگآ و  ترایز  بادآ  هب  هک  يرئاز  يا  وت ، رب  مالس 

یتسار هب  هاگ  نآ  وت ، .تسین و  یترایز  نکاما  ریاس  يوضر و  دهـشم  هب  دـش  دـمآ و  نیمه  اهنت  تراـیز ، یناد  یم  هک  وت ، رب  مـالس 
یسابل اب  هک  يرئاز »  » راختفارپ مان  نتفای  هدنبیز ي 

هدیرب یهابت ، یتشز و  هانگ و  هچره  زا  نامیشپ  اهاوه ، همه ي  زا  هدیرب  رت ، هزیکاپ  یلد  زیمت و 

هدوهیب وغل و  مالک  هنوگره  زا  یناشنب ، تناج  نابل  رب  ار  اعد  ِلُگ  یهایس ، هشیدنا ي  ره  زا 
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اب لالز ، يا  هشیدنا  رهاط ، وبـشوخ و  یندـب  عشاخ ، عضاخ و  یبلق  اب  ینادرگرب ، يور  هلداجم  همـصاخم و  هچره  زا  یـشاب ، نازیرگ 
هبوت يارب  یتّین  اب  و  لد ، رد  یصالخا  بل ، رب  يریبکت 

، نارگید قح  تیاعر  يراگزیهرپ ، هک  ینادـب  .يرادرب و  ماگ  يوضر  میرح  يوس  هب  راقو  شمارآ و  اب  يدـیلپ ، یکاـپان و  هچره  زا 
.تسوت يالاو  ِراک  همزال ي  هتشذگ ، ياهاطخ  زا  نتسج  يرازیب  و  یهلا ، نیمارف  طخ  هب  نداهن  رس  ناماما ، هار  هب  ندرپس  لد 

و رتوکین ! هچ  يدرک  رطعم  يداد و  لسغ »  » ار نتـشیوخ  هاگره  .رتهب و  هچ  یتخادرپ ، مه  قافنا  هقدـص و  نداد  هب  هار ، رد  رگا  لاح 
هب رگا  و  وت ، لاح  هب  اشوخ  يداد ، حـیجرت  لِگ  بآ و  هچره  رب  ار  لد  يافـص  هاگره  يراذـگ ، یم  مرح  میرح  رد  ماگ  هک  هاگ  نآ 

.يدنمرفظ یتقوشوخ و  یهز  یتسه ، فراع  يا  هدمآ  شا  یسوبیاپ  هب  هک  یماما  قح 

یم هنوگچ  يا ، هتفای  ار  دهشم  سدقم  رهش  هب  رفس  قیفوت  هک  نونکا  شیدنیب ! نتـشیوخ  اب  یتخل  نامیا ! قشع و  هار  زابکاپ  يا  ارئاز !
دراد و ییانعم  هچ  ترایز »  » هک نک  هشیدنا  دوخ  اب  .ییامنب  ار  اه  هدافتـسا  نیرتهب  يراد ، هک  یکرابم  ياه  هظحل  هدنرپ ي  زا  یناوت 

.دشاب اراد  دیاب  یم  ار  ییاه  یگژیو  هچ  نیتسار » رئاز  »

.داب لوبق  تترایز  زیزع ! يا 
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لّسوت ناشکهک 

، هدـمآرب ییاهزاین  اـب  نشور و  یلد  ُرپ ، یتسد  اـب  هک  دـیما  ...يدـمآ  شوخ  يوضر  سدـقم  دهـشم  هب  تراـیز ، رهـش  هب  زیزع ! رئاز 
راید ناماد  هب  لوبقم ، یترایز  اب  رورسم و  نامداش و 

.يدرگرب شیوخ 

برق ماقم  دنراد و  تیدـحا  ترـضح  هاگـشیپ  رد  هژیو  یتلزنم  ماقم و  ناماما ، ناحلاص و  ناربمایپ و  یناد  یم  هک  هنوگ  نامه  ارئاز !
.ددرگ رادروخرب  یصاخ  تفارش  سّدقت و  زا  زین  نانآ  نفد  ياه  ناکم  ات  هدش  ببس  اهنآ 

دنوادخ هجوت  دروم  ياه  ناکم  کش  نودب  هک  ناماما -  هسدقم  روبق  هفرشم و  دهاشم  رد  نانمؤم  ناناملـسم و  هک  تسور  نیمه  زا 
هب دـنبلط و  یم  راگدرورپ  زا  ار  شیوخ  ياهتجاح  دـنناوخ ، یم  نآرق  اعد و  زاـمن و  دـنزادرپ ، یم  راـگدرورپ  تداـبع  هب  دنتـسه - 

.دننیشن یم  هثاغتسا  هب  یلاعتیراب  هاگرد  رب  شیوخ ، تشز  راتفگ  راتفر و  ناهانگ و  زا  هبوت  شریذپ  رطاخ 

الاو ییاه  هبتر  یلاع و  ییاه  ماقم  ياراد  راگدرورپ  دزن  هک  ار  ناـماما  روبق و  ناـبحاص  دوخ ، تاـجاح  ندـش  هدروآرب  يارب  ناـنآ ،
.دنیوج یم  لسوت  نانآ  هب  دنهد و  یم  رارق  هطساو  عیفش و  دنتسه ،

هلزنم ي هب  ییاه  لّـسوت  نینچ  .تسا  يراوگرزب  تمارک و  تمحر و  رون و  ییاـیرد  هب  نتـسویپ  یناـگرزب ، نینچ  هب  ندـش  لـسوتم 
ینعی اه ، ییالاو  لیاضف و  يوبشوخ  هحیار ي  زا  هدافتسا  ینعی  ناماما  هب  لسوت.تسا  نامیا  تیاده و  دیشروخ  وترپ  زا  نتفرگ  هرهب 

...سدقم ياهشالت  رهطم و  ياه  هشیدنا  رب  ندز  هسوب  ینعی  یهلا ، تمحر  يایرد  زا  ندیشون 
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هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  تایح  نامز  رد  هک  نآ  هچ  .دنک  یم  دییأت  مالـسا » خیرات   » ار نآ  تیعورـشم  ناگرزب و  نیا  هب  نتـسج  لسوت 
یم مالسا  خیرات  رد  ار  اهییوج  لسوت  هنوگ  نیا  زا  يرامـش  یب  ياه  هنومن  نانآ ، تشذگرد  زا  سپ  زین  مالـسلا و  مهیلع  همئا  هلآ و 

.میبای

: دنا هدرمشرب  شخب  هس  رد  ار  ییاه  لسوت  نینچ  ینید  نادنمشناد 

هطساو هب  مالسلا و  مهیلع  ناماما  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوجو  ببس  هب  دنوادخ  زا  تجاح  بلط  فلا - 

.نانآ يالاو  كاپ و  حور 

.ناماما ای  ربمایپ  زا  اعد  تساوخرد  ب - 

راگدرورپ زا  ار  تجاح  نآ  ندـش  اور  دـنک و  تعافـش  دـنوادخ  دزن  راوگرزب  نآ  هک  ماما -  ای  ربمایپ  زا  یتجاـح  زاـین و  بلط  ج - 
.دهاوخب لاعتم 

، هدـیدرگ اور  ییاهتجاح  هدـش و  هتفریذـپ  یترایز  اب  تین ، صولخ  اـب  تراـیز و  بادآ  همه ي  تیاـعر  اـب  مرتحم ، رئاز  وت  هک  دـیما 
یضیف روضح  اب  هراومه  يراذگن و  رس  تشپ  ار  ترایز  نیا  تارطاخ  اّما  .ینک  كرت  شیوخ  راید  رهش و  دصق  هب  ار  سدقم  دهشم 

هک نیا  دیما  هب  .یشاب و  هتشاد  یگدنز  زا  رفاو  يا  هرهب  يا ، هدرب  مالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  سدقم  ناتـسآ  زا  هک 
! مینیبب دهشم  رد  ار  وت  مهزاب 
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يرادیاپ نامیپ 

لوبق و تترایز  .دشابن  رفس  هتسخ ي  تنت  .داب  تمالس  باتفآ ، يوک  یهار  يا  مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  قشع  هب  هدرپسرـس  يا  ارئاز !
.دشاب ترایز  يونعم  راونا  زا  راشرس  تلد 

!؟ دشاب هدمآ  تغارس  هب  ینامیـشپ  نآ ، ماجنا  زا  سپ  یلو  ینزب  يراک  هب  تسد  هک  تسا  هدمآ  شیپ  تیارب  لاح  هب  ات  ایآ  زیزع ! يا 
راک نآ  درگ  رگید  هک  تسا  نیا  رب  یناسنا  ره  یعس  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  هک  یناد  یم  یبوخ  هب  یشاب ، هتـشاد  يا  هبرجت  نینچ  رگا 

.دخرچن

.دراد يزرو  تمه  يدنمشوه و  هب  زاین  هتبلا  یمیمصت  نینچ  ذاختا 

!؟ ینک رارکت  ار  نآ  رگید ، ياهراب  اهراب و  اّما  ینیبب ، نایز  نآ  یطو  ینزب  يا  هلماعم  هب  تسد  راب  کـی  وت  هک  دوش  یم  اـیآ  یتسار 
.دور یمن  راظتنا  لقاع  ناسنا  زا  یمادقا  نینچ  هک  تسادیپ 

يزاسکاپ تسا ، هانگ  برکیم  هچره  زا  ار  ترادرک  هشیدـنا و  يارـس  نحـص و  یهاوخ  یمن  ایآ  هک  مسرپب  وت  زا  مهاوخ  یم  نونکا 
يرادـیب یهاـگآ و  هار  زاـغآ  هبوت  تسیچ ؟ هبوت  رگم  و  يدرگرب !؟ هبوت  ینارون  ناـبایخ  هب  هاـنگ ، تسب  نب  زا  یهاوـخ  یمن  ینک !؟

همه ي ندرک  كاپ  هبوت ، .تسا  داز  یمدآ  لامعا  همانراک ي  هب  یهاگن  هبوت ، .تسا  هانگ  نایاپ  هبوت ، .تسا 

.تسا تداعـس  حالف و  دـشر و  ناراز  هزبس  رد  يا  هرابود  شیور  هبوت ، .تسا  یگدـنز  رتفد  زا  اه ، یتشز  اه و  یهابت  اـه و  یهاـیس 
تمادن راهظا  هبوت ، .تسا  قح  ترضح  يوس  هب  يدبا  یتشگزاب  هبوت ، .تساهناطیش  نیگآرهز  ياهریت  ربارب  رد  نتفرگ  رگنس  هبوت ،

.تسا نشور  يا  هدنیآ  هب  نداد  ناشن  شوخ  يور  و  کیرات ، ياه  هتشذگ  هب  تبسن  ینامیشپ  و 

قشم هب  و  يالایب ، تیعطاق  هدارا و  دیپس  بکرم  هب  ار  نآ  رادرب ، ار  تتمه  تشرد  ملق 
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و هیلا » بوتا  ّیبر و  هّللارفغتسا  : » سیونب تا  هنازور  لامعا  رتفد  گرب  گرب  رد  زادرپب ! هبوت 

هب ور  ار  ابیز  يولبات  نیا  هاگ  نآ  سپ  .دـسیون  یم  وت  هارمه  هناـقداص  تبلق  هک  ینک  نیقی  اـت  نک ، نیرمت  ار  قشمرـس  نیا  ردـق  نآ 
، نیطایش تقو  ره  و  زیوایب ، تلمع  هشیدنا و  بلق و  يور 

اپ تشپ  تشگزاب ، دهع  هب  يافو  هک  روایب  دای  هب  .ورب و  اهنآ  اب  دربن  هب  هبوت  حالـس  اب  دندیمد ، وت  رد  ار  هانگ  هب  نتخادرپ  هسوسو ي 
هبوت هنادرم  شیدنیب : دوخ  اب  .تسا و  هانگ  هچره  هب  ندز 

مدع هدارا ي  رب  ینامب و  رادـیاپ  شیوخ  نامیپ  رب  یناوتب  ات  هاوخب  قیفوت  قح ، ترـضح  هاگـشیپ  زا  و  مدرگن ! هانگ  درگ  هک  ما  هدرک 
.يرشفیب ياپ  هانگ  هب  شیارگ 

زا هنادنمزوریپ  یتشگزاب  هبوت ، .دـنک  یم  بلج  ادـخ  يوس  هب  ار  وت  هک  تسا  دـنلب  يدایرف  هبوت ، تسا ! ییانثتـسا  تصرف  کی  هبوت ،
...تساهیدب اب  گنج 

دوجو هبوت  ناـمیپ  نتـسب  يارب  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  ـالوم  مرح  میرح  زا  رتهب  ییاـج  ینک  یم  ناـمگ  اـیآ  زیزع ! رئاز 
! داب رادیاپ  تا  هبوت  لوبق و  تترایز  دراد ...؟
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لُگ هتشرف و  مارتحا  هب 

ار مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  موصعم ، ماما  نیمتشه  ترایز  قیفوت  مه  زاب  هک  دیما  لوبق ؛ ترایز  مالـس ، زیزع ! رئاز 
.یشاب هتشاد 

یم اـج ، نیا  رد  ینک ؟ تیاـعر  دـیاب  ار  یتاـکن  هچ  تراـیز  رد  هک  يا  هدیـشیدنا  چـیه  لاـح  هب  اـت  اـیآ  رئاز ! رهاوخ  ردارب و  یتسار 
رادیب و لد  هک  دشاب  .مینک  يروآدای  ار  هتکن  دنچ  میهاوخ 

دوجو هب  وت  رد  یلوحت  نانچ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  اقآ  یـسوب  ياپ  دوش و  لـیاسم  نیا  تیمها  هجوتم  شیپ  زا  شیب  وت ، كاـپ  بلق 
.يدرگ زاب  شیوخ  راید  رهش و  يوس  هب  هدروآرب ، ياه  تجاح  ُرپ و  یناتسد  نیگآرطع ، یحور  اب  هک  دروآ 

هدید دیاش  .تسا  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  مرح  نحـص و  تمرح  مارتحا و  تیاعر  میراد ، ار  شنتفگ  دصق  هک  هچ  نآ  زا  هتکن  کی 
رد هک  یسدقم  ناکم  تیونعم  هب  هجوت  ياج  هب  دنریگ و  یم  هابتـشا  یحیرفت  نکاما  اب  ار  رهطم  مرح  هاگآدوخان ، يدارفا  هک  یـشاب 

دنوش یم  هدید  يدارفا  هاگ  .دننیشن  یم  ...و  ندرک  وگ  تفگ و  ندیباوخ و  ندروخ و  هب  دنراد ، روضح  نآ 

هناخ ي نتشادهگن  زیمت  رد  هک  يا  هزادنا  هب  یتح  دننک و  یمن  ار  یگزیکاپ  تفاظن و  تیاعر  هک 

! دنزرو یمن  مامتها  مالسلا  هیلع  ماما  مرح  نحص و  ياضف  یگزیکاپ  هب  دنشوک ، یم  ناشدوخ 

هتکن ي نیمه  تیاعر  .دـننک  یم  هجوت  طابـضنا  مظن و  هب  رتمک  اهدـمآ ، تفر و  رد  جورخ و  دورو و  ماـگنه  هب  زین  رگید  يا  هدـع 
دورو دنک ، تکرح  تسار  تمـس  زا  یـسک  ره  رگا  ینعی  دشاب ، زیزع  نارئاز  همه ي  یتحار  شیاسآ و  بجوم  دناوت  یم  کچوک ،

تفر و رد  مزال  تعرـس  دـش و  دـنهاوخن  تیذا  نالاسدرخ ، اـهنزریپ و  اـهدرمریپ و  دوب ، دـهاوخ  رـسیم  یتحار  هب  ناـگمه  جورخ  و 
زامن يادا  ماگنه  هب  رگا  نینچمه  .دمآ  دهاوخ  دوجو  هب  اهدمآ 

ص:63

متشه www.Ghaemiyeh.comقشع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 83زکرم  هحفص 70 

http://www.ghaemiyeh.com


تیاعر .میا  هدرک  ترایز  قاتـشم  نانمؤم  همه ي  هب  یبوخ  کمک  میریگن ، رارق  نارئاز  دمآو  تفر  ياهریـسم  اهلحم و  رد  ترایز ،
ترایز و يارب  نارگید  هب  نداد  تصرف  .تسا  مزال  يرورض و  يرما  مه  مرح  لخاد  اه و  نحـص  رد  یگزیکاپ  یمومع و  تشادهب 

.درک هراشا  نآ  هب  اج  نیا  رد  دیاب  هک  تسا  یتاکن  رگید  زا  رهطم ، حیرض  ندیسوب  انایحا 

رگید نارئاز  لاح  هافر  رد  اهنآ ، تیاعر  تاکن و  نیا  هب  هجوت  کش  نودب  اّما  دیایب ، رظن  هب  کچوک  یلیاسم ، نینچ  ندرمشرب  دیاش 
.دوب دهاوخ  رثؤم  رایسب  مرح ، رهطم  یتوکلم و  ياضف  زا  مرتحم  راوز  همه  يرو  هرهب  و 

زا ینیریـش  تارطاخ  اب  تسد ، نیا  زا  یتاکن  تیاعر  اب  ترایز و  نیتسار  يانعم  هب  ندیـشیدنا  اب  یمارگ  نارئاز  امـش  مینک  یم  وزرآ 
! دبلطب ار  امش  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  مه  زاب  دینک و  كرت  ار  دهشم  رهش  ترایز ،
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! فافع بالگ 

ات يا  هتفاتش  شیوخ  رادلد  رادید  هب  لد ، رد  یقشع  رـس و  رد  يروش  اب  هک  وت  رب  مالـس  دیـشروخ ! رئاز  رب  مالـس  و  باتفآ ! رب  مالس 
! ییاسب شسدق  ناتسآ  كاخ  رب  هرهچ 

دوخ يراد و  شتـسود  هک  یماما  هب  تبـسن  هقالع  تبحم و  قشع و  زاربا  ینعی  ترایز  یناد ، یم  دوخ  هک  نانچمه  یمارگ ! رئاز  يا 
.یناد یم  يو  هار  زا  يوریپ  اهدومنهر و  اهروتسد و  زا  تعاطا  هب  مزلم  ار 

ماقم و ردق و  ینامب ، فافع  باجح و  زا  یششوپ  رد  هرامه  دیاب  ندنام  رّطعم  يارب  هک  ینام  یم  ار  وبشوخ  یلگ  وت  رئاز ! يوناب  يا 
يرما ترایز  هک  يرادهاگن  هدنز  دوخ ، زبس  تارطاخ  هنیجنگ ي  رد  ار  هتکن  نیا  هتسویپ  یـسانشب و  رتهب  ار  نتـشیوخ  يالاو  تلزنم 

! رت يرورض  اوقت ، يراد و  نتشیوخ  تسا و  بجاو  باجح  تیاعر  هک  نآ  لاح  تسا ، یبحتسم 

رب هالع  هک  یناد  یم  فظوم  ار  تدوخ  دـبال  يراذـگ ، یم  مدـق  مالـسلا  هیلع  جـجحلا  نماث  نابـساپ  کیالم  هضور ي  رد  وت  یتقو 
هب ار  دوخ  دیاب  هک  تسا  تروص  نیا  رد  و  ینک ! راثن  ناج  هسوب ي  زین  وا  كاپ  ياه  هشیدـنا  رب  راوگرزب ، نآ  ناتـسآ  رب  ندز  هسوب 

نارئاز هک  يرهاظ  ياه  ییارآ  دوخ  زا  ییارایب و  تسا ، ناملـسم  نز  کی  هدـنزارب ي  هتـسیاش و  هک  يراقو  تناتم و  باجح ، تنیز 
! يزیهرپب دنک ، یم  جراخ  شیوخ  يونعم  ياوه  لاح و  زا  مه  ار  رگید 

نآ زا  يوریپ  تقایل  ات  یـشوکب  هراـمه  هک  رتهب  هچ  .تساـهیلع  هّللا  مالـس  ارهز  همطاـف ي  وت ، يراـتفر  يوگلا  ناملـسم ! يوناـب  يا 
.يروآ تسد  هب  ار  وا  هار  رد  ییوپهر  و  راوگرزب ، يوناب 

تراهط و باجح.تسا ، رهطا  يارهز  راگزور ، يوناب  هناگی  راگدای  باجح ، مرهاوخ !
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یم لیمحت  نیطایـش  رب  ار  یتیمورحم  باجح ، قیقد  لماک و  تیاعر  اـب  وت  .تسا و  يونعم  تنیز  راـقو و  باـجح ، .تسا  یگزیکاـپ 
قالخا باجح و  تیاعر  اب  وت  و  يراد ، یمرب  شیوخ  ترایز  یلوبق  هار  رد  یماـگ  یمالـسا ، شـشوپ  زا  يرادروخرب  اـب  وت  .ینک و 

.يرب یم  شیپ  يراگتسر  حالف و  ریخ و  يوس  هب  ار  تا  هعماج  دوخ و  یمالسا ،

.تسا یـشیدنا  کین  تیدوبعو و  صالخا  هناـشن ي  باـجح ، تسا ! ناملـسم  نز  تینارون  باـجح ، تسا ! دـنوادخ  ماـیپ  باـجح ،
! تسوت ناماما  روتسد  باجح ، تسا ! هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شرافس  باجح ، تسا ! يدیلپ  زا  ییادج  زرم  باجح ،

لوبق دروم  تترایز ، راشرس و  صولخ  زا  تیاهراک  رابرپ ، زبس و  تا  هشیدنا  تماما ، تیالو و  نامسآ  دنلب  باتفآ  نیمتشه  رئاز  يا 
.داب راگدرک  ترضح 
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توکلم هشیدنا ي  رد 

! زیزع رئاز 

يا هقالع  قشع و  تعسو  هب  یمالس  .يراد  هنیس  رد  هک  یصولخ  تیاهن  هب  یمالس  .یمیمـص  مرگ و  یمالـس  .مالـس  رگید  راب  کی 
یم زاربا  مالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  ناهج  نایعیـش  ياوشیپ  نیمتـشه  هب  هژیو  هب  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  هب  هک 

.يراد

ناـشتایح هظحل ي  هظحل  هک  دنتـسه  دـنوادخ  يوس  زا  هدـیزگرب  ياـهناسنا  نیرترب  اـم ، ناـماما  هک  یناد  یم  کـین  وت  یمارگ ! رئاز 
هک یناد  یم  زاب  .تسوگلا و  هنومن و  سرد و  ام  يارب  نانآ  یناگدـنز  هشوگ ي  هشوگ  .تسالاو و  یناعم  فدـه و  رطع  زا  راـشرس 

، هعیش ناسنا  .دزاس  یّلجتم  شیوخ  دوجو  رد  ار  ناماما  شور  هار و  زا  نیتسار  يوریپ  هصیصخ ي  دیاب  دراد ، عّیشت  ياعدا  هک  یسک 
رد ماگ  رتشیب ، رتشیب و  هچ  ره  دـناوتب  ات  دریگ  یم  راک  هب  ار  شیوخ  شـالت  تیاـهن  هک  تسا  يریمـض  نشور  لد و  رادـیب  ناملـسم 

.دنا هتساوخ  وا  زا  بتکم  ناورشیپ  ناربهر و  هک  دراذگب  یهار 

نآ هک  دشاب  رادروخرب  ییاه  ییالاو  نانچ  زا  دیاب  دیدرت  نودب  دـناوخ ، یم  موصعم  ماما  کی  رئاز  ار  دوخ  هک  نآ  ساسا ، نیمه  رب 
ینابز هقالع ي  زاربا  رگید  يوس  زا  .دشاب  دونشخ  هتـشاد و  لماک  تیاضر  يو ، راتفگ  راک و  هشیدنا و  زا  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما 

!؟ تشاد دهاوخرب  رد  يدوس  هچ  دشاب ، هتشاد  یمدآ  لمعو  هشیدنا  بلق و  رد  يریثأت  هک  نآ  یب  یسک ، هب 

شدوجو یمامت  دشاب ، هدرپس  ماما  هب  لد »  » هک تسا  یسک  مالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  نیتسار  رئاز  مییوگب  میهاوخ  یم 
و بلق »  » و نابز »  » هک تسا  یـسک  يرئاز ، نینچ  .دندوب  نآ  جّورم  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دشاب  هدرک  یـشور  هار و  فقو  هناصلاخ  ار 

هارمه و يو ، لمع » »
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لماک تعاطا  رد  دشاب و  ادخ  نامرف  عیطم  ارچ  نوچ و  نودب  دنک ، يوریپ  دوخ  ماما  زا  یعقاو ، يانعم  هب  هتـسویپ  دـشاب و  گنهامه 
.دهدن هار  دوخ  هب  یتسس  دیدرت و  يا  هظحل  یهلا ، ناربهر  زا 

جـنر و همه  نیا  لّمحت  يانعم  يا ؟ هدـمآ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترایز  هب  ارچ  هک  يا  هدیـسرپ  شیوخ  زا  چـیه  اـیآ  زیزع ! رئاز  يا 
يرهاظ و هبنج ي  طقف  اهدمآ  تفر و  نیا  ایآ  تسیچ ؟ هار  نیا  رد  رمع  زا  يدایز  تاعاس  نارذگ  و  اه ، هنیزه  فرص  رفس ، تمحز 

؟ تسا هدناسر  تیمها  زا  هجرد  نیا  هب  ار  نآ  يرتالاو  فادها  ای  دراد  یحیرفت 

راوگرزب نآ  رادرک  رکفت و  تیمامت  هب  قشع  زاربا  مالـسلا و  هیلع  ماـما  مسر  هار و  هویـش و  هب  يراداـفو  مـالعا  تراـیز ، ياـنعم  اـیآ 
دنوادـخ هدـیزگرب ي  هاگـشیپ  رد  دوجو  همه ي  راثن  ترایز ، ایآ  تسین ؟ توکلم  ياوآ  هب  ندرپس  ناج  شوگ  ترایز ، ایآ  تسین ؟

؟ تسین

؟ تسیک رئاز  تسیچ و  ترایز  یتسار ،

مالسلا هیلع  ججحلا  نماث  ترضح  ترایز  زا  ار  شیوخ  فده  يراد  تسود  یشیدنیب ؟ شسرپ  نیا  هب  دنچ ، یتاظحل  يراد  تسود 
...؟ يریگب دوخ  ترایز  زا  ار  هرهب  نیرترب  يراد  تسود  ینک ؟ یبایزاب 

.داب راوتسا  قح  هار  رد  تیاه  ماگ  لوبق و  تترایز  مالسلا ، هیلع  اضر  رادتسود  ِرواجم  يا  رفاسم و  يا  زیزع ! رئاز  يا 
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اعد زاین و  رفولین 

.داب ناحبس  يادخ  لوبق  دروم  تترایز  نادنخ و  تبل  داش ، تلد  .يدمآ  شوخ  سدقم  دهشم  هب  .داب  وت  رب  مالس  زیزع ! رئاز 

نیا ینک  یم  هک  ییاهراک  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  رهطم  دـقرم  تراـیز  زا  سپ  اـمتح  رئاز ! ردارب  رهاوخ و 
دنوادخ زا  ار  شیوخ  ياه  تجاح  ناهج ، نایعیـش  ياوشیپ  نیمتـشه  یتوکلم  راوج  رد  ینک و  یم  دنلب  نامـسآ  هب  تسد  هک  تسا 

؟ درادربرد ییاه  هدیاف  هچ  ندرک  اعد  هک  يا  هدرک  رکف  تقو  چیه  مناد  یمن  .ینک  یم  بلط 

تخانـش هب  هدننک  اعد  صخـش  هک  تسا  نیا  اعد  ياه  هدیاف  نیرت  هدمع  زا  یکی  .دنک  یم  یمدآ  بیـصن  ار  يرامـش  یب  دیاوف  اعد 
دنوادخ یماسا  اعد ، رد  ام ، هک  یتقو  ًالثم  .ددرگ  یم  وا  حالصا  رـشب و  تداعـس  ثعاب  هجوت  نیمه  و  دوش ، یم  قفوم  دنوادخ  رتهب 

مه اهنآ  يانعم  هب  هک  دوش  یم  ثعاب  یماسا  نآ  رارکت  دنتـسه ، ییابیز  ـالاو و  یناـعم  ياراد  همه  هک  ییاـه  مسا  مینک ، یم  رکذ  ار 
ینعی میحر »  » هدنزرمآ و ینعی  روفغ » ، » تسانیب ینعی  ریـصب » ، » تساونـش ینعی  عیمـس »  » دنوادخ میدـیمهف  هک  یماگنه  .مینک  هجوت 

میزادرپ و یم  شالت  راک و  یگدـنز و  هب  يرتدایز  طاشن  اـب  میوش و  یم  راودـیما  وا  شزرمآ  تمحر و  هب  رتشیب  ...و  تسا  ناـبرهم 
هجوت اب  هاگ  ره  ندرک -  اعد  نیمه  هجیتن ، رد  .میوشن و  هدنمرـش  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  هک  میهد  ماجنا  ار  ییاـهراک  مینک  یم  یعس 

.دوش یم  ام  ندشرتبوخ  ببس  دشاب -  قیمع  یبلق و 

.دنا هدش  لئاق  يدایز  تیمها  نآ  يارب  دنا و  هتسناد  تدابع  هشیر ي  ار  اعد  ام ، نیموصعم  هک  تسا  نیا 
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، انعم ملاع  هب  ایند  نیا  زا  ندیـشکرپ  ینعی  الاب ، ملاع  اب  ام  دنویپ  ینعی  ادخ ، ناسنا و  نایم  هطبار  يرارقرب  ینعی  شیاین  اعد و  نیاربانب ،
 - ادخ گرزب -  تیاهن  یب  هب  ناسنا -  کچوک -  تیاهن  یب  نتسویپ  ینعی  اعد 

ناربهر هک  نآ  لاح  دـنراد ، یمرب  اعد  هب  تسد  دـیآ ، یم  شیپ  ناشیارب  يا  هلأسم  ای  يراتفرگ  هک  یماـگنه  طـقف  مدرم ، زا  یـضعب 
زا دـنا و  هتخادرپ  یم  شیاین  اعد و  هب  یلاح  ره  رد  تسا و  هدوب  دـنلب  دـنوادخ  هاگرد  يوس  هب  ناشـسامتلا  ياهتـسد  هراومه  ینید ،

، رداق دنوادخ 

.دنا هدیبلط  یم  کمک 

هک یناگرزب  .تسین  روط  نیا  اّما  ندیـشک ! تسد  یتیلاعف  ره  زا  ینعی  ندناوخ ، اعد  ندرک و  اعد  دـننک  رکف  اه  یـضعب  تسا  نکمم 
ینادرم بلغا ، دنا ؛ هدوب  اعد  لاح  رد  هراومه 

راک هب  نتخادرپ  نمض  دیاب  ام  .دنا  هدوب  ششوک  تکرح و  راک و  لها  شالترپ و  يّدج ، لاّعف ،

«. تکرب ادخ  زا  تکرح ، وت  زا  : » فورعم لوق  هب  .مینکن  شومارف  مه  ار  اعد  شالت ، و 

نیا مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  مشش  ياوشیپ  زا  ینخـس  اب  نایمارگ ، امـش  ترایز  تادابع و  تاعاط و  یلوبق  يوزرآ  اب 
: میناسر یم  نایاپ  هب  ار  ثحب 

هب رادب و  ادخ  يوس  هب  ار  شیوخ  لد  ینک ، یم  اعد  هک  یماگنه  سپ  ینک ، اعد  يرـسرس  تلفغ و  يور  زا  درادن  تسود  دنوادخ  »
« .شاب هتشاد  نیقی  نآ  تباجا 
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ناراب راهب و  رد  نتفکش 

...داب كرابم  وت  رب  نامیا  قشع و  باتفآ  ترایز  يدمآ ، شوخ  رون  داعیم  هب  مالس ! زیزع  رئاز 

، تعیبط هک  تسور  نیا  زا  مه  .دـیازفا  یم  یگریت  رب  دـیالآ و  یم  ار  زیچ  همه  زیچ و  ره  هرهچ ي  یهاگ  ترودـک ، رابغ  زیزع ! يا 
هزات یگدنز  زاغآرـس  ار  راهب  ام ، و  دـیاشخب ، یم  یگنر  هنوگرگید  ار  ناهج  دوش و  یم  ون  توارط و  اب  هزات ، يور  راب ، کی  یلاس 

دناکت یم  يور  رس و  زا  رابغ  درگ و  ناراهب ، رد  نامز ، .میریگ  یم  نشج  ار  زورون  ببس  نیمه  هب  میناد و  یم  يا 

.دناوخ یم  ارف  یگدنز  یناوخ  همغن  هب  ار  لبلب  لگ و  هزبس و  و 

هتفهن و ییاه  هناشن  اه و  هراشا  نامگ  یب  دراد ، یم  او  مالک  یب  نتفگ  نخس  هب  ار  تعیبط  نتفکـش ، لصف  هک  لّوحت  رییغت و  نیا  رد 
رد اهلگ  دنـسر و  یم  غولب  هب  اه  هناوج  نامناگدـید  رد  دوش و  یم  هزات  زبسرـس و  ام ، رظنم  هک  نانچمه  اـیوگ  .دراد  دوجو  راکـشآ 

يزبسرس ینامهیم  هب  ار  لد »  » هک دیاب  زین  ام  دنیارس ، یم  طاشن  روش و  یگدنز و  قشع و  هنارت ي  ناکلبلب  و  دنصقر ، یم  داب  شوغآ 
...مینک یناکت  هناخ  ار  نامحور  میربب و  توارط  و 

تیناحور باتفآ  ریز  رد  نتـسشن  .تسا  تایح  هیام ي  ناج  زا  يرو  هرهب  .صولخ  نامیا و  قشع و  رـس  زا  تسا  يرادـید  ترایز ، و 
.يرادرب يرادیب  نشور  ياهنابایخ  رد  ییادیشو و  روش  ياه  هچوک  رد  یناوت  یم  وت  هک  تسا  یماگ  نیرت  هنافراع  ترایز ، .تسا 

نامرآ نامیا و  ؤلألت  یکاپ ، افص و  ياه  هنییآ  نیرت  یباتفآ  دریذپ ، تروص  شیوخ  یعقاو  دومن  نیتسار و  لکش  رد  رگا  ترایز ، و 
تخرد رب  و  ینز ، یم  هناوـج  ناراـهب  اـب  ماـگمه  وـت  و  دوـش ، یم  يراـهب  وـت  حور  هک  تسا  هاـگ  نآ  و  دـننابات ، یم  وـت  ناـج  رب  ار 

ياه هفوکش  تیگدنز 
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یم وت  یناگدـنز  ناراهب  رد  ار  تفرعم  ياه  هتوبلگ  رطع  اـعد ، ناراـب  زبس  شهاوخ  دننیـشن و  یم  لُـگ  هب  ناـمیا ، صولخ و  اـنعم و 
ایلاح .يزود  یم  مشچ  شیوخ  هنادواج ي  تایح  رمثرپ  ناراسخاش  رب  يداش  اب  يوش و  یم  ناوج  تعیبط ، اب  ماگمه  وت  و  دننکارپ ،

! داب راوتسا  ترایز ، هوکشرپ  هناتسآ ي  رد  نتفکش ، شیور و  لصف  شیامیپ  رد  تیاه  ماگ  زیزع ! يا 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 83زکرم  هحفص 80 

http://www.ghaemiyeh.com


یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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